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 طٜظــــتك

 عُٝس زاض املضطف٢ برتِٜ يًسضاغات اٱغ١َٝ٬

 العالمة عمر بن حممد بن سامل بن حفيظاحلبيب 

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

احلؿد هلل وزم اًمتقومقؼ،  وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف 

وصحٌف ظمػم ومريؼ، ومـ شمٌعفؿ قمغم اًمتحؼقؼ، وقمغم آسموئف وإظمقاكف مـ 

مم يقم إ، وشموسمعقفؿ سمنطمًون إكٌقوء واعمرؾمؾلم، وآهلؿ وصحٌفؿ أمجعلم

سملم، وقمٌود اهلل اًمصوحللم، أمو سمعد..اًمديـ، و  قمغم مجقع اعمالئؽي اعمؼرَّ

ى مؼوصد طمؾؼوت اًمتعؾقؿ ووؾموئؾفو ومقائد ومـوومع يمثػمة، ومنن ًمؽتقِّ 

اؾمتػود مـفو اجلؿ اًمؽثػم ذم شمٌلّم يمقػقي اًمؼقوم سملداء هذه اعمفؿي اًمعظقؿي، وىمد 

ثػم مـ وذيمر يم ،وومؼ اهلل شمٌورك وشمعومم ًمنمطمفو وشمًٌقط وشمقوقح معوكقفو

أصقهلو ودٓئؾفو اًمًقد اعمٌورك اًمعومل اًمداقمل إمم اهلل شمعومم قمؾقي سمـ قمٌداهلل 

شمؼديؿ ظمدمي طمًـي ـمقٌي  ..سمـ طمًلم اًمعقدروس، ومؽون سمؼقومف هبذا إمر

ًمؾؿدرؾملم واعمعؾؿلم، وًمعؿقم اعمتصؾلم سموًمدقمقة إمم اهلل شمٌورك وشمعومم، 

ورئقف ومطوًمعقف وصؾي ومٌورك اهلل ومقام مجع، وأومود سمف وكػع، وضمعؾ ًمؼ

سموٓشمصول سمنمف اعمؼوصد، وكقؾ اًمػضوئؾ واعمحومد، وشمقومػم احلظ مـ اعمـوومع 

واًمػقائد، واًمتقومقؼ ٕداء رؾموًمي اًمتعؾقؿ قمغم اًمقضمف إشمؿ اًمؼقيؿ، وووقمػ 
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اًمؼميمي هبذا اًمؽتوب وىمراءشمف ومطوًمعتف وؾمامقمف، وضمزا سمقاومر اًمػضؾ مـ 

قموكـو وإيوهؿ قمغم ذيمره وؿمؽره أومـ ؾموهؿ ذم ـمٌوقمتف وكنمه،  قمـده يمَؾ 

 وطمًـ قمٌودشمف، وسموهلل اًمتقومقؼ.

 وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ

 واحلؿد هلل رب اًمعوعملم

 

 

 

 قاله                                             

 عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ 

 الشيخ أبي بكر بن ساملبن ا                                               
                        

 هـ8341مجادى اآلخرة  2الثالثاء 
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 مقدمة الشارح

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلؿد هلل اًمذي سمعٌ كٌقف سموهلدى وديـ احلؼ ًمقظفره قمغم اًمديـ يمؾف وًمق 

يمره اًمؽوومرون، وكصكم وكًؾؿ قمغم ؾمقدكو ومقٓكو وطمٌقٌـو وؿمػقعـو رؾمقل 

اهلل حمؿد سمـ قمٌداهلل إملم اعملمقن، مـ سمف وموز اًمػوئزون، وارشمؼك اعمحٌقن، 

وهبديف ؾمور اعمٌؾغقن، وسمف اىمتدى اعمؼتدون، واهتدى اعمفتدون، كشفد أكف سمؾغ 

اًمرؾموًمي، وأدَّى إموكي، وكصح إمي، ويمشػ اًمغؿي، وهدى اهلل سمف مـ 

يـ هاضمًو وىمؿرًا مـػمًا، إمي سمنمًا يمثػمًا، ومؽون ذم فمؾؿي اجلفؾ ًمؾؿًتٌٍم

صغم اهلل وؾمؾؿ وسمورك قمؾقف وآًمف وصحٌف، ومـ ؾمور قمغم درسمف إمم يقم 

ومنن احلٌقى إقمظؿ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ  اًمديـ، أمو سمعد..

ضموء مـؼذا هلذه إمي مـ والٓهتو، وىمد يمثر اجلفؾ آكذاك ومقفو، وملظمرج 

اًمقيؾ واًمثٌقر، وشمعى وقموكك  اًمـوس مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر، وأكؼذهؿ مـ

 َوَما َوَجؾَّ  َظزَّ اهللِ  ِف  وِذيُت أُ مـ أضمؾ ذًمؽ أيام شمعى وقمـوء،  طمتك ىمول ًمـو: ))

ـْ  َوُأِخْػُت  ،َأَحٌد  ُيْمَذى ـْ  َثََلَثةٌ  َظَعَّ  َأَتْت  َوَفَؼْد  ،َأَحٌد  ُُيَاُف  َوَمااهللِ  ِم  َبْغِ  ِم

ُؾفُ  َضَعامٌ  َوفِِعَقاِل  ِل  َوَما ،َوَفْقَؾةٍ  َيْقمٍ  ـُ بِدٍ  ُذو َيْل (( بََِللٍ  إِبِطَ  ُيَقاِري َما إِّلَّ  ـَ

ظمرضمف أمحد واًمؽممذي واسمـ موضمف، ومع يمؾ ذًمؽ.. صؼم صغم اهلل قمؾقف أ

وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ مـ أضمؾ شمٌؾقغ رؾموًمي رسمف، وإكؼوذ إمي مـ اًمـور، طمتك 

 وصؾ إًمقـو اًمديـ واوحًو ؾمفاًل مٌقـًو:
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 ـَ ه طمتااك أىمااوم اًماادياومااو ماا

 

 وصاااااور ؾمااااافاًل واواااااحًو مٌقـاااااوً 

 ومؾااااااؿ هااااااػ أمتااااااف ومتقكااااااو 

  

 سمااؾ قمصااؿقا ذم اجلؿااع قمااـ واااللِ 

وسمؾغ اًمصحى إيمرمقن دقمقشمف ومـفجف وديـف سمعده، صمؿ سمؾغفو  

اًمتوسمعقن، وشموسمعق اًمتوسمعلم، وهؽذا طمتك وصؾً إًمقـو، وضموء دوركو، 

إمم إمي  ذا اًمديـ، وكٌؾغفسملقمـوىمـو، ًمـحؿؾ هذا اهلؿ، وه يوـمقىمً اعمًئقًمق

 أمجع.

ؿ واضمٌفؿ دموه هذا اًمديـ، ومـفضقا هبؿي ؾومـ هـو اؾمتشعر أهؾ اًمع 

ىمعًوء ًمتٌؾقغ دقمقة كٌقفؿ، يمؾ قمغم طمًى اؾمتطوقمتف وـمريؼتف، وردوا قمـ 

ؿـ أىمقى مو حيورب ور اًمتل دامهتفؿ طمتك ذم سمققهتؿ، ومإمي يمثػم مـ اًمنم

ذًمؽ.. إىمومي  سمف اًمنمور.. كنم اخلققر سملم اًمـوس، ومـ أىمقى وؾموئؾ

احلؾؼوت اًمعؾؿقي اًمديـقي اًمؽمسمقيي سمقـفؿ، ومتقضمف اًمعؾامء واًمدقموة إمم إىمومي هذه 

احلؾؼوت ذم سمؾدان اعمًؾؿلم، وطمثقا قمغم إىمومتفو ًمتؽقن طمصـًو طمصقـًو 

، ومـفو يتعرومقن قمغم مـفٍ كٌقفؿ إملم صغم اهلل قمؾقف وآًمف ؿممـلمًمؾ

 وصحٌف وؾمؾؿ.

اهلؿ اًمؽٌػم إلىمومي هذه احلؾؼوت، همػم أكف ويمثػم مـ أهؾ اإلؾمالم ًمديف 

شمقاضمفف قمؼٌوت، وهل أكف ٓ يدري يمقػ يٌدأ، وموذا يصـع، ويمقػ يتعومؾ 

، ومؾام يمون يمذًمؽ.. وئؾفو، مع وضمقد اهلؿ اًمؽٌػم قمـدهمعفو، ومؾؿ شمتضح ًمف وؾم

وومؼ اهلل ؿمقخـو ومريب أرواطمـو ؾمقدكو وإمومـو وىمدوشمـو اًمعالمي اًمداقمقي إمم 
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        قمؿر سمـ حمؿد سمـ ؾمومل سمـ طمػقظ سمـ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾموملاهلل احلٌقى 

جلؿع هذه اعمؼوصد اعمٌوريمي ووؾموئؾفو، ًمتؽقن  - طمػظف اهلل وكػعـو سمف -

مـفجًو ومرؿمدًا عمـ أراد إىمومي احلؾؼوت ذم مـطؼتف أو همػمهو، ومؼد اهمتـؿ 

اضمتامع أقمداٍد مـ يمٌور اًمطالب مـ كقاطمل طميمقت واًمقؿـ وهمػمهو 

اإلموم اًمعورف سموهلل احلٌقى قمٌد اهلل  فاًمذي أؾمً –وط اعمصطػك سموًمشحر سمرسم

سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل رمحف اهلل وكػعـو ومجعـو 

،  ومخصص هلؿ م 1995 اعمقاومؼ ها1416، ويمون ذًمؽ ذم صقػ قموم  سمف

، فًمتعؾؿ ـمرق اًمتعؾقؿ وشمٌقلم مؼوصده وشمقوقح وؾموئؾ طمصتلم ذم آؾمٌقع

وىمد ذومـل اهلل شمعومم سمنن يمـً مـ وؿـ همٓء اًمطالب وموحلؿد هلل قمغم 

ذًمؽ ذم هذا اًمؽتوب اعمٌورك اًمذي  -كػعـو اهلل سمف  – ومضؾف ومـف، صمؿ خلص

 (.مقاصد حلقا  التعليه ووسائلواأؾمامه )

ها، ومؼؿً 1436وىمد يمـً ذم رطمؾي دقمقيي إمم ذق آؾمقو ذم ؾمـي 

ـّ زم  سمعؿؾ اًمعديد مـ اًمدورات ذم هذا اًمؽتوب اعمٌورك ذم قمدة مـوـمؼ، صمؿ قم

أن أوع ًمف ذطمًو مًٌطًو مع ىمؾي مدريمل وومفؿل: ٕقملم إظمقاين مـ ـمالب 

وًمقًفؾ قمؾقفؿ إىمومي اًمدورات ذم هذا  اًمعؾؿ ذم سمقون مو حيتوج إمم سمقون،

صمؿ اؾمتلذكً ؾمقدي وسمريمتل وواًمدي وؿمقخل  اًمؽتوب اًمطقى اعمٌورك،

سمـ طمػقظ ًمنمطمف، وملذن زم ودقمو زم، ومؽون احلٌقى قمؿر سمـ حمؿد سمـ ؾمومل 
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يديؽؿ، وىمد أؾمامه ؿمقخـو اًمعالمي احلٌقى قمؿر سمـ حمؿد سمـ أهذا اًمذي سملم 

(، وهق أول شسح مقاصد حلقا  التعليهدليل املعله الفويه طمػقظ: )

 هلو مـ ىمٌؾ. ذح قمغم اإلـمالق هلذه اعمؼوصد، ومال أقمؾؿ أن أطمدًا أًّمػ ذطموً 

جيعؾف ظموًمصًو خمؾصًو ًمقضمفف اًمؽريؿ، ومؼرسمًو إمم أؾملل اهلل شمعومم أن 

ًو ًمالرشمؼوء ذم اعمؼوم اًمػخقؿ، وإرووء ًمؼؾى طمٌقـو ٌضمـوت اًمـعقؿ وؾمٌ

ومصطػوكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، وىمؾقب مشوخيـو 

اًمؽرام، وأن يؽتٌـو سمف ذم صػ ظمدام هذا اًمنمع اعمٌلم، وحينمكو ذم زمرة 

ن يغػر زم وًمقاًمدي أؾمقد إكٌقوء واعمرؾمؾلم، واًمداقملم اعمٌؾغلم قمـ 

جيؿعـو  أنومشوخيل وزوضمتل وأوٓدي وأهؾ سمقتل ومـ ًمف طمؼ قمكم، و

 أمجعلم ذم ضمـوت اًمػردوس مع اًمـٌل إملم.

 آملم اًمؾفؿ آملم

 وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو وكٌقـو حمؿد وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ

 واحلؿد هلل رب اًمعوعملم

                                           

 

 كتبه                                          

 علوي بو عبداهلل بو حسني العيدروس

 هـ8341ربيع الثاني  52االثهني                                          

 م5182يهاير  54                                          

 تريم صانها اهلل                                           
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 مقدمة كتاب املقاصد

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلؿد هلل أمر سموًمعؾؿ واًمعؿؾ واًمتعؾقؿ، اهلودي مـ يشوء إمم ساٍط 

مًتؼقؿ، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم طمٌقٌف ظمػم داٍع إًمقف، ودالٍّ قمؾقف، سمعثف معؾام، 

ىُمركوء اًمؼرآن، وأصحوسمف إئؿي وعمؽورم إظمالق متؿام، وقمغم آًمف وأهؾ سمقتف 

 اهلداة إقمقون، وشموسمعقفؿ سمنطمًون.

أمو سمعد: ومنن مـ أهؿ اعمفامت ذم ديـ اهلل شمعؾاقؿ اًمؽتاوب اًمعزياز واًمًاـَّي 

اًمغراء وأطمؽوم اًمنميعي اعمطفرة، وكنم اًمؼقؿ ومؽورم إظماالق سمالم إماي، 

واعمـااوزل ذم ُماادن وشمؾااؽ أمااقٌر شمتحؼااؼ سمَعؼااِد طمؾؼااوت اًمتعؾااقؿ ذم اعمًااوضمد 

اعمًؾؿلم وىُمراهؿ، وقمغم ذًمؽ يؽمشمى طمػظ اعمؾَّي اإلؾمالمقي، وشمقوقح ؾمٌؾفو 

وشمرؾمااقخ ىمقاقماادهو ذم ىمؾااقب اعمـتؿاالم إًمقفااو، وشمرشمػااع فمؾااامت اجلفااؾ و 

اًمغػالت سمـقر اًمعؾؿ واًمذيمر واًمتذيمػم، ومؾزم آقمتـوء سمنىموماي شمؾاؽ احلؾؼاوت 

، راهماٍى ذم مراومؼاي طمٌقٌاف قمغم وضمففو قمغم يمؾ مًؾٍؿ طماريٍص قماغم دياـ اهلل

ـ أوًمئؽ رومقؼو. ًُ  ومصطػوه، وأهؾ دائرشمف مـ اًمـٌقلم وَورصمتِف إيمرملم وطم

وعمو يمون اًمؽثػم مـ أهؾ ديــو إىمقم واًمنميعي اعمطفرة يرهمٌقن ذم ظمدمي 

ديـ اهلل، ويـتفضاقن ًمـنما اخلاػم سمالم اعمًاؾؿلم، صماؿ ٓ شمتضاح هلاؿ وؾماوئؾ 

، وٓ ياادرون يمقااػ يٌاادأون ويمقااػ اهلاادف اعمؼصااقد، واعمطؾااى اعمـشااقد
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يتٍمومقن ويتعومؾقن، اهمتـؿً ومرصَي اضمتامع أقماداٍد ماـ يمٌاور اًمطاالب ماـ 

 فاًمذي أؾمًا –كقاطمل طميمقت واًمقؿـ وهمػمهو سمرسموط اعمصطػك سموًمشحر 

اإلموم اًمعورف سموهلل احلٌقى قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿاد سماـ اًمشاقخ أيب 

ـو سمف ا اهمتـؿً ومرصي اضماتامقمفؿ سموإلضماوزة سمؽر سمـ ؾمومل رمحف اهلل وكػعـو ومجع

م وظمصصاً طمصاتلم ذم إؾماٌقع ًماتعؾؿ  1995هاا 1416اًمصقػقي ًمعاوم 

ـماارق اًمتعؾااقؿ وشمٌقاالم مؼوصااده وشمقوااقح وؾمااوئؾف، ومؾخصااً اعمؼوصااد ذم 

أرسمعي، وأًمؼقً قمؾقفؿ رؤوس اًمقؾموئؾ، وـمؾًٌ مـفؿ أن يقاصؾقا اًمتػؽاػم 

، ويمـااً أمجااع مااو يمتٌااقا واًمؽتوسمااي ومااقام يـوؾمااى يمااؾَّ مؼصااد مااـ اًمقؾمااوئؾ

ـَ اًمؽثػُم مـفؿ اًمؽتوسمي وأسماَدوا  ًمؾؿالطمظي واًمتـٌقف واىمتطوف اخلالصي، وملطمً

 مالطمظوت وشمـٌفقا إمم وؾموئؾ مفؿي.

وهذه اخلالصي مجعـوهو ًمتؽقن شمذيمرًة وسمقوًكو ومـفًجو حلؾؼوت اًمتعؾقؿ 

وكًلل اهلل أن يـػع هبو وجيعؾ  ًمدى أصحوسمـو وأطمٌوسمـو ومـ رهمى ومقفو،

 فو ظموًمًصو ًمقضمفف اًمؽريؿ وسموهلل اًمتقومقؼ.مجع
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 املقاصدة جامع مقدمشرح 

ٚايؿباب  ٫ تعذع أخٞ امل٪َٔ ٫ٚ تهػٌ عٔ ايػعٞ يعكسٹ سًكات ايتعًِٝ يٮطفاٍ

 :ٚايهباض يف َسٜٓتو أٚ قطٜتو, فإٕ ْبٝو ضبُسٶا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ قاٍ يو

ٔٵ)) ٕٳ ..ٖٴسٶ٣ ِإَي٢ زٳعٳا َٳ ٘ٴ َنا ٔٵ َي ٌٴ اِيَأدٵِط َٹ ٔٵ ُأدٴِٛض َٹجٵ ٘ٴ َٳ ٓٵُكطٴ َيا تٳبٹعٳ ٔٵ شٳيٹَو ٜٳ ِٵ َٹ ٖٹ  ُأدٴِٛض

ٝٵ٦ٶا ِّٓٞ بٳًِّغٴٛا(( ضٚاٙ َػًِ عٔ أبٞ ٖطٜط٠, ٚقاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ ))ؾٳ ٛٵ عٳ  ٚٳَي

ٜٳ١ّ ٕٻٚآي٘ ٚغًِ ))(( ضٚاٙ ايبداضٟ عٔ عبساهلل بٔ عُطٚ , ٚقاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ آ ٘ٳ ِإ  ايًَّ

٘ٴ َٳًَا٥ٹَهتٳ ٌٳ ٚٳ ٖٵ ٛٳاتٹ ٚٳَأ ُٳ ُٵ١ًََ سٳتٻ٢ ٚٳاِيَأضٳعٹنيٳ ايػٻ ٓٻ ٖٳا فٹٞ اي ٕٳ اِيشٴٛتٳ ٚٳسٳتٻ٢ دٴشٵِط ٝٴضٳًُّٛ  عٳ٢ًَ َي

ِِ ٓٻاِؽ َٴعٳًِّ ٝٵطٳ اي ٚقاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ  ,(( ضٚاٙ ايرتَصٟ ٚقاٍ سػٔ صشٝحاِيدٳ

٘ٹ)) ٛٳايًَّ ٕٵ َف ٟٳ َيَأ ٗٵسٹ ٝٵطٷ ضٳدٴًّا بٹَواهلُل  ٜٳ ٔٵ َيَو خٳ ٕٵ َٹ ٕٳ َأ ُٵطٴ َيَو ٜٳُهٛ ِِ سٴ ٓٻعٳ (( ضٚاٙ ايبداضٟ اي

 .َٚػًِ عٔ عًٞ ضعٞ اهلل عٓ٘ ٚنطّ ٚدٗ٘

سمعٌ اهلل إكٌقوء واعمرؾمؾلم مٌؾغلم ومـذريـ، وذم ذًمؽ إصالح ًمألمؿ، 

سمعد وإرؿمود ًمؾـوس، وهل مفؿي قمظقؿي، وٓسمد هلو مـ آؾمتؿرار طمتك 

اكتؼوهلؿ إمم ضمقار رهبؿ شمعومم ذم قماله، ومؾفذا ضموء احلٌ مـ كٌقـو وطمٌقٌـو 

حمؿد صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ٕصحوسمف ومـ يليت سمعدهؿ قمغم 

ى صغم اهلل قمؾقف وآًمف كنم هذا اًمديـ، وهذه اًمتعوًمقؿ اًمتل ضموء هبو، ومرهمَّ 

ؼدمي، واًمتل اسمتدأهو وصحٌف وؾمؾؿ ذم ذًمؽ يمام ذيمر ؿمقخـو كػعـو اهلل سمف ذم اعم

ًمعؼِد طمؾؼوت اًمتعؾقؿ  سمؼقًمف: )ٓ شمعجز أظمل اعمممـ وٓ شمؽًؾ قمـ اًمًعل

ؽ(: ٕن إىمومي احلؾؼوت ًمألـمػول واًمشٌوب واًمؽٌور ذم مديـتؽ أو ىمريت

ؾمٌى يمٌػم ٓؾمتؿرار كنم اخلػم وشمٌؾقغ دقمقة اًمـٌل اًمعظقؿ صغم اهلل قمؾقف 
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ؾد ويمؾ ىمريي، وًمـ شمؼقم إٓ وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، ومالسمد مـ وضمقدهو ذم يمؾ سم

 .يسمؽمك اًمعجز واًمؽًؾ اعموكعون مـ إىمومتفو، وسموًمشعقر سموعمًئقًمق

وإىمومي احلؾؼوت واًمدروس أمر مطؾقب ًمؾصغور واًمؽٌور واًمرضمول 

واًمـًوء، ومؿـفو مو يؽقن ًمؾعومي يمدروس قمومي ذم اعمًوضمد وهمػمهو، ومفذه ٓ 

ت، وٓ رء مـ ذيمر يليت ومقفو اكتؼول مـ يمتوب إمم يمتوب، وٓ اظمتٌورا

واإلرؿمود اًمعوم، ومـفو مو  ، ومفل طمؾؼوت شمعؼد ًمؾٌقونوهمػمهو مًتقيوت

يؽقن ومقف اظمتٌورات، وسمقون مًتقيوت، ومفذا يػتؼر إمم مـفٍ مدروس 

وشمعومؾ ظموص، وهذا يمؾف ؾمقذيمره ؿمقخـو كػعـو اهلل سمف ذم هذه اعمؼوصد 

 اعمٌوريمي.

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  :ٚإٕ ضبو دٌ د٬ي٘ ٜكٍٛ

 ,{٢١١التوبة: } چۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی 

ٝٻتو ٚأخًط يف قضسى فإمنا ا٭عُاٍ بايٓٝات  چڎ   ڎ  ڈ  ڈچ  فأسػٹٔ ْ

 چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ  ٚاغتعٔ باهلل ٚتٛنٌ ع٢ً اهلل , {٣الزمر: }

ٚتٛاعٳع ٚتصيٌَّ ٚتأَٻٌ ٖصٙ املكاصس ٚايٛغا٥ٌ, ٚأسػٹٔ صًتٳو بضًشا٤  ، {٣الطالق: }

ٓٻو َجبِّط, ٫ٚ ٜغعف ععَو ٫ٚ ُٖتو باْتكاز َٓتكس, أٚ  بًسى ٚأخٝاضٖا, ٫ٚ ٜجبط

تٳدصٌٜ طبصٍِّ, أٚ اغتدفافٹ َػتٳدٹف أٚ اغتٗعا٤ َػتٗع٨ أٚ تؿهٝو َؿهِّو. فهجريٶا َا 

ري يف بعض ا٭سٝإ ابت٤٬ ٚاَتشاْا حيضٌ ٜٚضسض شيو ست٢ َٔ بعض أٌٖ اشب
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٫ٚ بعس بٝاِْٗ بٝإ,  ,ٚاختباضا, ٚيهٔ يٝؼ بعس سحِّ اهلل ضغٛي٘ ٚصاسبٞ ا٭١َ سح

 فأيِل ايػُع ٚأْت ؾٗٝس.

ام مـ قمؿؾ مـ إقمامل إٓ وهق مػتؼر إمم اًمـقي اًمصوحلي طمتك يؼٌؾ وم

وشمظفر صمؿرشمف، هلذا ضموء احلٌ مـ اهلل شمعومم ذم قماله قمغم إظمالص اًمؼصد هلل، 

واًمدقمقة إمم اهلل مـ أهؿ إمقر اًمتل شمػتؼر إمم اًمـقي اًمصودىمي، يمام أكف يـٌغل 

سموهلل شمعومم ذم قماله، وأن ًمؾداقمل إمم اهلل أن يًتعلم ذم دقمقشمف وإرؿموده ًمؾـوس 

يؽقن اقمتامده قمؾقف، ٓ قمغم قمؼؾف وومؽره، مع قمدم أمهول اًمعؼؾ واًمػؽر 

واؾمتعامل اًمقؾموئؾ اًمتل شمعٌدكو اهلل هبو: ًمؽـ ٓ يؽقن آقمتامد اًمؽكم قمؾقفو، 

 سمؾ قمغم اهلل شمعومم ذم قماله.

وًمقؽـ متقاوعًو هلل متذًمال ًمف، طمًـ اًمتعومؾ مع اًمعؾامء وإوًمقوء 

 وحللم واًمـوس أمجعلم، ومفذه أوصوف اًمداقمل اًمصودق مع اهلل.واًمص

وًمقعؾؿ اًمداقمل إمم اهلل أكف ؾمقؼوسمؾ ذم ـمريؼ دقمقشمف اعمـتؼد، واعمثٌط، 

مـ اًمعؼٌوت، واًمتل ىمد يؽقن سمعضفو طمتك مـ أهؾ  اً واعمًتفزئ، ويمثػم

 اخلػم، وممـ هؿ معف ذم ـمريؼ اًمدقمقة إمم اهلل، ومال يؾتػً إًمقفو، وٓ يريمـ إمم

رء مـفو، وًمقعؾؿ أن ذًمؽ اسمتالء واظمتٌور ًمف مـ اهلل، ومنمو أن يثًٌ ومقـجح، 

أو يتخوذل ومقػشؾ، واًمعوىمؾ ٓ يؾتػً إمم رء مـفو مع طمًـ اًمتعومؾ 

طمٌ اعمقمم شمعومم ذم قماله، وطمٌ كٌقف  فُ غَ ؾَ معفو، وظمصقصًو سمعد أن سمَ 
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ورؾمقًمف ومصطػوه صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، ومقؼدم مو ىموًمف اهلل 

 قمغم ىمقل أظمريـ، وحيًـ اًمتعومؾ مع اًمؽؾ.  

قــاٍ سذــ١ اٱغــ٬ّ اٱَــاّ ايغعايــٞ ضمحــ٘ اهلل تعــاع يف اٱسٝــا٤: )اعًــِ إٔ نــٌ   

قاعس يف بٝت٘ أُٜٓا نإ فًٝؼ خايٝا يف ٖصا ايعَإ عٔ َٓهط, َٔ سٝح ايتكاعـس عـٔ   

بايؿــطيف يف إضؾــاز ايٓــاؽ ٚتعًــُِٝٗ ٚمحًــِٗ عًــ٢ املعــطٚف, فــأنجط ايٓــاؽ دــاًٖٕٛ    

 ٟ ٚٚادــأ إٔ ٜهــٕٛ يف نــٌ َػــذس   ,ؾــطٚا ايضــ٠٬ يف ايــب٬ز فهٝــف يف ايكــط٣ ٚايبــٛاز

ٚضب١ً َٔ ايبًس فكٝ٘ ٜعًِّ ايٓاؽ زِٜٓٗ, ٚنصا يف نٌ قط١ٜ, ٚٚادأ ع٢ً نٌ فكٝ٘ فطغ 

َٔ فطض عٝٓ٘ ٚتفطغ يفطض ايهفا١ٜ إٔ خيطز إع َٔ جياٚض بًسٙ َٔ أٖـٌ ايػـٛاز َـٔ    

ٜٚعًُٗــِ زٜــِٓٗ ٚفــطا٥ض ؾــطعِٗ إع إٔ قــاٍ: ٚنــٌ عــاَٞ  ايعــطب ٚا٭نــطاز ٚ,ريٖــِ, 

ٜٴعطِّف ,ريٙ ٚإ٫ فٗٛ ؾطٜه٘ يف اٱثِ, َٚعًـّٛ إٔ اٱْػـإ    عطف ؾطٚا ايض٠٬ فعًٝ٘ إٔ 

٫ ٜٛيس عاملا بايؿطيف ٚإمنا جيأ ايتبًٝغ ع٢ً أٌٖ ايعًِ, ٚنٌ َـٔ تعًـِ َػـأي١ ٚاسـس٠     

 فٗٛ َٔ أٌٖ ايعًِ بٗا(.

أهؾ ٓ إًمف إٓ اهلل إن هذا أن احلجي ىموئؿي قمغم  سملّم اإلموم اًمغزازم سمؽالمف

مم اهلل سمحجاي ومنن يمػمًا مـ اًمـوس يؽمك اًمدقمقة إمل يـفضقا ويرؿمدوا ويٌقـقا، 

أكف ًمقس مـ أهؾ اًمعؾؿ، سمقـام اًمدقمقة إمم اهلل ٓ شمؼتٍم قمغم أهؾ اًمعؾاؿ ومؼاط، 

وضماى قمؾقاف  ..ومؾقس اعمطؾقب شمعؾقؿ اًمـوس يمؾ رء، سمؾ يمؾ مـ قمؾؿ ؿماقئوً 

يٌؾغف عمـ ٓ يعؾؿف، ويمثػم مـ أهؾ اإلؾمالم ٓ حيًـ طمتك اًمػوحتي وسمعضًو  أن

أكف  عمـ أمقر اًمصالة، ومفمٓء ذم أمس احلوضمي إمم مـ يعؾؿفؿ ويرؿمدهؿ، م

مـ ومروض اًمؽػويي وضمقد ومؼقف ذم يمؾ سمؾد يٌلم ًمؾـوس أطمويمؿ ديـفؿ، وجيى 

ٌؾادان اعمجاوورة طماقال أهاؾ سمؾادهؿ صماؿ اًمأقمغم اًمعؾامء واًمدقموة إمم اهلل شمػؼاد 
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وًمقًً ومؼاط  ،هلؿ، ومؽؾ ومرد ذم اعمجتؿع قمؾقف واضمى اًمدقمقة سمؼدر اعمًتطوع

ٌط اًمػرد مـاو وشمالظمره قماـ ثقمغم اًمعؾامء واًمػؼفوء: سمؾ هذه مـ إوهوم اًمتل شم

، وىمد ذيمر اإلموم احلداد رمحف اهلل ذم يمتوسمف )اًمدقمقة اًمتومي( وفمقػي يماؾ واضمٌف

يماام  اًمدقمقة إمم اهلل ومو جياى قمؾقاف اًمؼقاوم سماف،مي ذم أصـوف هذه إ ومرد مـ 

كػعـو اهلل سمف ىمريًٌو مو يؽقن ؾمًٌٌو ذم شمؽوؾمؾ يمثػم مماـ ًمدياف آؾماتطوقمي ؾمقٌلّم 

 ًمؾؼقوم سموًمدقمقة إمم اهلل شمعومم.

ٚنجريا َا حيضٌ ايتجبط ٚايتهاغٌ أٚ ايتجبـٝط ٚايتهػـٌٝ عـٔ ؾـ٪ٕٚ ايـسع٠ٛ إع      

, فاغتُع ٚتأٌَ َا قاٍ غـٝسْا اٱَـاّ اسبـساز    اهلل بأٖٚاّ ٚرب٬ٝت ٚتعصټضات باط٬ت

       ٔ )ٚقـس تعـِطض    :يف نتاب٘ ايسع٠ٛ ايتاَـ١, قـاٍ ضعـٞ اهلل عٓـ٘ ْٚفعٓـا بـ٘ يف ايـساضٜ

ّٷ فتُٓع٘ ٚتضـسټٙ عـٔ ايـسع٠ٛ إع اسبـل ٚايٓؿـط يًعًـِ, َٓٗـا إٔ         يبعض أٌٖ ايعًِ أٖٚا

يٛعٝـس يف شيـو َـا    ٜكٍٛ: إْٞ ,ري عاٌَ بعًُٞ فهٝف أعًُِّ٘ ٚأزعٛ إيٝ٘, ٚقس ٚضز َٔ ا

٫ َعٜس عًٝ٘, فٝكـاٍ يـ٘: ايتعًـِٝ يًعًـِ َـٔ لًـ١ ايعُـٌ بـ٘, ٚايـصٟ ٜعًِّـِ ٫ٚ ٜعُـٌ            

بعًُ٘ خريٷ بهجري َٔ ايصٟ ٫ ٜعٌُ ٫ٚ ٜعًِِّ ٚإشا مل تكسض عًـ٢ اشبـري نًِّـ٘ فـ٬ تعذـع عـٔ       

 ايكٝاّ ببعغ٘, ٚعًٝو إٔ تعًِِّ ٚعًٝو إٔ دبتٗس ٚتععّ ع٢ً ايعٌُ مبا تعًِ, ٫ٚ ؾـو 

إٔ ايٛعٝس ايٛاضز يف سل َٔ ٜعًِِّ ايٓاؽ ٫ٚ ٜعُـٌ مبـا ٜعًـِ ٖـٛ أيـعّ ٚأدـسض بايـصٟ ٫        

ٜعُـــٌ ٫ٚ ٜعًِّـــِ, ٭ٕ ا٭ٍٚ فـــطضٳ اهلل عًٝـــ٘ فطٜغـــتني فكـــاّ بإســـساُٖا ٚقضـــط عـــٔ  

 ا٭خط٣, ٚايجاْٞ تطى ايفطٜغتني لٝعٶا فٗٛ بايٛعٝس أٚع ٚبايعكٛب١ أسط٣.

إع اهلل ٚاٱضؾـاز يعبـاز اهلل تعـاع َطتبـ١      َٚٓٗـا إٔ ٜكـٍٛ يف ْفػـ٘: إٕ ايـسع٠ٛ     

ضفٝع١ َٚٓعي١ ؾطٜف١, ٖٞ َٔ ؾإٔ أ١ُ٥ اهلس٣ ٚايسٜٔ ٚٚظٝفتِٗ ٚأْا يػت نصيو ٫ٚ 

َٹٔ أًٖ٘, فٝشًُ٘ اغتضغاضٙ يٓفػ٘ ٚاستكاضٙ هلا ٚتٛاعع٘ ٚاخنفاعـ٘ عًـ٢ ايػـهٛت    

ع احملُـٛز,  عٔ ايسعا٤ إع اهلل ٚايكٝاّ بٛظٝف١ اٱضؾاز, ٜٚتـِٖٛ إٔ شيـو َـٔ ايتٛاعـ    
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   ٙ ٭ٕ  ;ٖٚـصا َـٔ ايتُٖٛـات ايفاغـس٠     ,َٚعطف١ اٱْػإ بكسض ْفػ٘, ٚٚقٛفـ٘ عٓـس سـس

اسبــل ٫ عٓــع عــٔ اسبــل, ٚاشبــري ٫ ٜضــطف عــٔ اشبــري, فعًٝــ٘ إٔ جيتٗــس ٜٚؿــُط يف     

ايسعا٤ إع اهلـس٣ ٚايس٫يـ١ عًـ٢ اشبـري َـع ايتٛاعـع ٚاشبغـٛيف ٚا٫غتؿـعاض يًدؿـ١ٝ          

استكاض ايٓفؼ, ٚشيو ٖٛ ايهُـاٍ, ٚازبُـع ٭ٚصـاف    ٚاشبؿٛيف, ٚا٫عرتاف بايتكضري ٚ

ايطدــاٍ, ايــصٜٔ ٫ تضــسِٖ ٚغــاٚؽ ايؿــٝطإ, ٫ٚ تضــطفِٗ رب٬ٝٝتــ٘ ٚتًبٝػــات٘   

ٚتطٚجي٘ يًؿط يف َعـطض اشبـري إع إٔ قـاٍ: ٖٚـصٙ ايتُٖٛـات ايـا شنطْاٖـا َٚـا يف         

  ٚ خؿـٝت٘(  َعٓاٖا مما مل ْصنطٙ قس تكع يبعض ايعًُا٤ ايعاًَني املٛصـٛفني بتكـ٣ٛ اهلل 

 فذعاٙ اهلل خريا َٔ ْاصح ؾفٝل ٚباهلل ا٫غتعا١ْ ٚايتٛفٝل.

اًمتال شمـشا  و ،هاذه إوهاوممـ شملظمذه قمغم  ورد واف ،فذا سمقون يمومؾوم

ويمقػقاي اًماتخؾص  اًمؼقوم سموًمقاضمى اًماذي قمؾقاف،مـ ومتؿـعف  ،قمـد اًمٌعض مـو

 و.مـف

إٔ ٜػـع٢  فٛدأ ع٢ً املػًُني اسبطٜضني ع٢ً إقاَـ١ زٜـِٓٗ ٚنػـأ ضعـٛإ ضبٗـِ,      

ايهــٌ َــِٓٗ يف إقاَــ١ سًكــات ايتعًــِٝ, ْٚؿــطٖا بــايتعًِٝ يًُتأٖــٌ ٚايتؿــذٝع يًهــٌ, 

 چەئ  وئ  وئ  ۇئچ      ٚبصٍ املاٍ ٚايطاق١ ايفهط١ٜ ٚازبػس١ٜ يًكـازض 

 .{٢ادائدة: }

وسمعد أن شمٌقـً ًمـو أمهقي احلؾؼوت وأمهقي إىمومتفو.. وماال يتالظمر قماـ هاذا 

اهلل، أمااو اًمصااودق اعمقومااؼ.. ومقٌااودر اًمقاضمااى مااع ىمدرشمااف قمؾقااف إٓ مااـ أسمعااده 

ر اخلاػم ذم إماي، اويشؿر ، ويٌذل اًمقؾمع إلىمومي مثاؾ هاذه احلؾؼاوت، وكشا

 وصد اًمنم واًمٌوـمؾ قمـفو.

 كًلل اهلل شمعومم اًمتقومقؼ واًمًداد

 ٚص٢ً اهلل ع٢ً غٝس املعًُني ٚايساعني سبٝأ اهلل ضبُس ٚآي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ.
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 َكاصس سًكات ايتعًِٝ

َْمرِ  ذِم  َوىَمَصدَ  ،َمْؼِصدُ اعمؼوصد: مجع  ْٕ طَ  ىَمْصًدا ا ؾََمدَّ  َوـَمَؾَى  شَمَقؾمَّ ْٕ ْ  ا  َومَل

 َوىَمَصْدُت  ،ؾَمْفٌؾ  :َأْي  ،ىَمْصدٌ  َوـَمِريٌؼ  ،ُرؿْمدٍ  :َأْي  ،ىَمْصدٍ  قَمغَم  َوُهقَ  ،احْلَدّ  جُيَوِوزْ 

اًمؼصد، أي: اعمراد مـ  اعمغزى، وهق مقوعَكْحَقُه، واعمراد هـو:  :َأْي  ،ىَمْصَدهُ 

 . طمؾؼوت اًمتعؾقؿ.

 :ٚسبًكات ايتعًِٝ أضبع١ َكاصس 

سمدأ كػعـو اهلل سمف هـو يتحدث قمـ اعمؼصاقد ماـ هاذا اًمعؿاؾ، وهاق إىموماي 

ام اًماذي كرياد أن كتقصاؾ إًمقاف، وماو هاق اهلادف ماـ إىموماي هاذه وماحلؾؼوت، 

د وهدف ومالسمد أن يؽقن ًمف مؼصاحلؾؼوت: ٕن يمؾ إكًون أراد أن يؼقؿ ؿمقئًو 

مـ هذا اًمٌمء، وإىمومي احلؾؼوت وكنمهو سملم إماي ًماقس قمٌثاًو: سماؾ عمؼوصاد 

ر: هماػم أكاف كػعـاو اهلل سماف اومؼوصد اًمعؾؿ أقمظاؿ ماـ أن حتصا ؾمومقي قمظقؿي،

 وًمقايهال اعمؼوصاد إ: ٕهناو خلص هذه اعمؼوصد اًمعظقؿاي ذم أرسمعاي مؼوصاد

، وقمؼمهااو يااتؿ ؾااقؿ واًماادقمقة إمم اهللقمؿااؾ اًمعومااؾ ذم اًمتع ًمتحؼقااؼ كتقجااي

 هذه اعمؼوصد قجى أن شمؽقن، وم، واًمقصقل إمم اهللاإلكطالق ذم اًمًػم إمم اهلل

، ويؽقن حلؾؼوشمف إصمر اًمعظقؿ ذم وهبو كصى قمقـل اعمعؾؿ، طمتك يتقصؾ إًمقفو

 واىمع إمي، ومقعقد سموًمـػع قمؾقفؿ ذم دكقوهؿ وذم آظمرهتؿ، وهذه اعمؼوصد هل:
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  :ٍٚطؽ عظ١ُ ايسٜٔ يف قًٛب املتعًُني.ا٭,  

وقمؼم كػعـو اهلل سماف هـاو سماوًمغرس: ٕن اًمغارس يؽاقن راؾماخ ذم اًمؼؾاى، 

 ومقصعى كزقمف وإزاًمتف: ٕكف صموسمً.

صماؿ ىمااول: ))قمظؿااي اًمااديـ((، ومل يؼااؾ هماارس اًمااديـ: ٕن اعمؼصااقد هااق 

، وموعمؼصاقد شمعظاقؿ فُ َؿاظَّ معرومي ىمقؿي هذا اًمديـ، ومنذا قمرف ىمقؿاي اًماديـ.. قمَ 

اًمديـ ورؾمقظمف ذم اًمؼؾى رؾمقخ اجلٌول ذم إرض، وٕكف ٓ يتصقر همرس 

اًمديـ ذم اًمؼؾى دون شمعظقؿ ًمف، أمو فموهر اًمديـ.. ومفق مقضمقد قمـ يمثػم ماـ 

اًماديـ،  ومفاؿأهؾ اإلؾمالم، وًمرسمام ؿمقهقه سمًقء شمعاومؾفؿ اًمـاوشمٍ قماـ قمادم 

 طمؼقؼتف اًمًومقي اًمعوًمقي. وومفؿِ 

(، ٓ ذم فمقاهرهؿ وأىمقاهلؿ، طمتاك ًماق سمارز ب اعمتعؾؿلمصمؿ ىمول: )ذم ىمؾق

ؿ يااقم ذم شمعااومالهتؿ شمؽؾػااًو دون شمعظقؿااف ذم اًمؼؾااقب ومنكااف ىمااد يااليت قمؾااقف

سمؿجاارد فمفااقر رء مااـ احلااقادث اًمتاال  ويػؼاادون هااذا اًمتعومااؾ احلًااـ

يـزقمجقن هبو: ٕن ذًمؽ اًمتعومؾ مل يؽـ كودمًو قمـ شمعظقؿ ًمؾديـ، إكام يمون قمـ 

ون مـ اًمًفؾ أن يتلصمر سمؽؾ مو حيدث طمقًماف، ًمؽاـ ًماق يماون شمؽؾػ ًمف: هلذا يم

مصمرات اخلورضمقاي ومنكف مفام يظفر مـ اعم ..هذا اًمتعومؾ كوشمٍ قمـ شمعظقؿ اًمديـ

مع يمؾ مـ هؿ طمقاًمقف: ٕكف مـؼود سموًمديـ اًمذي قمظؿاف ذم ًمـ شممصمر ذم شمعومؾف 

قمظؿااي اًمااديـ ذم ىمؾااقب  ىمؾٌااف: هلااذا ىمااول ؿمااقخـو كػعـااو اهلل سمااف ))هماارس

 لم((.اعمتعؾؿ
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ضمااؾ طماارف إمااي قمااـ مااـفٍ اهلل شمعااومم، اًمٌوـمااؾ جيتفاادون مااـ أوأهاؾ 

ويدقمقهنؿ سمشتك اًمقؾموئؾ إمم ذًمؽ، وٓ يؿؽاـ رد هاذه اًمادقمقة إٓ سمغارس 

قمظؿي اًمديـ ذم اًمؼؾقب، ومؿتك قمظؿ اًمػارد مـاو دياـ اهلل شمعاومم ومؾاـ شماتؿؽـ 

ؾاؽ شمعظقؿ اعمهذه اًمدقمقات اًمٌوـمؾي مـ اىمتحوم ىمؾٌف: ٕن اًمؼؾى ىمد طمؾ ومقف 

، ًمؽـ سمؿؼدار مو يؽقن مـ ومراغ ذم ىمؾاى اإلكًاون يًاتجقى ؾمٌحوكف إقمغم

اًمؼؾى هلذه اًمدقمقات اًمٌوـمؾي، وسمؿؼدار هوذل أهؾ اًمعؾؿ وأهؾ اًمدقمقة قمـ 

اًمؼقوم سمقاضمٌفؿ شمـتنم دقمقة اًمٌوـمؾ، ومؿتك هنض أهؾ احلؼ وسمؾغقا دقمقة كٌل 

 احلؼ.. ومنن دقمقة اًمٌوـمؾ شمضؿحؾ وشمزول.

، اًمااديـ ذم اًمؼؾااقب سموسمتعااوث قمظؿااي اإلًمااف اخلااوًمؼويااتؿ هماارس قمظؿااي 

  ، ىماول شمعاومم:ومـ خيتور مـ رؾمؾف قمؾاقفؿ اًمصاالة واًمًاالم وقمظؿي مو خيتور

ومااااانذا  ،{٥٧انحججججج   } چچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ 

ومٌؼاادر  ،ًمعٌااوده قُمرومااً قمظؿااي اهلل.. قُمرومااً قمظؿااي اعمـفااوج اًمااذي ارشمضااوه

ؿي اهلل ذم ظاًمتعظقؿ هلل.. يؽقن اًمتعظقؿ ًمديـف، ومقـٌغل احلرص قمغم اسمتعوث قم

ؿ اًمااديـ ذم قاًمؼؾااقب أوًٓ، صمااؿ مااـ ظمالًمااف يااتؿ اًمتقصااؾ إمم هماارس شمعظاا

ًمـ يؽقن ذم اًمؼؾى أي شمعظقؿ ًمؾديـ، طمتاك اًمؼؾقب، وسمغػم شمعظقؿ اهلل شمعومم 

يـ(،ىمول  يـ: شمعظقؿ اًمدِّ  إمار سمؼاقة وشمعظاقؿ،ظماذ أومالسمد مـ  سمعضفؿ: )اًمدِّ

             : ؾمااٌحوكف وشمعااومم يؼااقل ًمًااقدكو مقؾمااك قمؾقااف اًمصااالة واًمًااالم ومااوحلؼ 
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وىمااول ًمًااقدكو  ،{٥٤٧األعججفا   } چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    چ

وٓ ، {٥١مجفم:   } چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : قمؾقف اًمصالة واًمًالم حيقك

هلاذه  وإضمااللٍ  وإيمٌورٍ  يؽقن إظمذ سمؼقة إٓ قمغم ىمدر مو ذم اًمؼؾى مـ شمعظقؿٍ 

 .إمر

غارس ذم ـأن ي ..وماـ قمؼاد احلؾؼاوت مـ طماديثـو ماع اًمـاوس وموعمؼصقد

كٌقوئاف، أ، وماـعظؿ سماذًمؽ ديـاف ومـفجاف واًمؼؾقب قمظؿي احلؼ شمعاومم ذم قمااله

 ويمؾ مو قمظؿف وأمر سمتعظقؿف شمٌورك وشمعومم.

يمام كـٌف إمم أن يمؾ ذًمؽ يعتؿد قمغم طماول اعمعؾاؿ واعماتؽؾؿ واًماقاقمظ ماع 

ومعغم ىمدر ذًمؽ يؽقن ىمادر  وشمعظقؿف هلل،  وصدق كقتف، وىمقة وضمفتف هلل،اهلل، 

 إصمر.

 .ٜٔايجاْٞ: إٜضاٍ املعًَٛات إع أشٖاِْٗ ٚتفكِٝٗٗ يف ايس 

إذا قمّظؿ اعمتعؾؿ اًمديـ، ورؾماخ ذًماؽ ذم ىمؾٌاف.. اطمتاوج إمم ماو يػؼفاف ذم 

قمؾقف وآًمف وصحٌف هذا اًمديـ طمتك ٓ يؼع ذم اخلطل ومقف: ًمؼقل اًمـٌل صغم اهلل 

ـْ وؾمؾؿ: )) ا بِفِ اهللُ  ُيِردْ  َم ْففُ  َخْرً ـِ  ِف  ُيَػؼِّ ي . أظمرضماف اًمٌخاوري ومًاؾؿ، ((افدِّ

شمعؾؿ ذًمؽ، واًمعؾؿ هق قمٌورة قمـ جمؿققمي ًمف مـ  ٓسمد ..وًمقػؼف اعمتعؾؿ اًمديـ

 :مل يؼؾشمصؾ هذه اعمعؾقموت إمم أذهوهنؿ، هلذا مـ اعمعؾقموت، ومؽون طمتام أن 

ٓ جمرد طمػظفو ومؼاط، ومالسماد أن  ،إًمقفؿ: ٕن اعمؼصقد مـفو اًمقصقل مع ومفام
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واوحي مػفقماي ًمدياف،  ًشمصؾ إمم اًمذهـ، وًمـ شمصؾ إمم اًمذهـ إٓ إذا يموك

وموعمؼصقد كؼؾفؿ مـ اجلفاؾ إمم  ومؿـ هـو ؾمقػؼف اعمًلًمي، صمؿ ؾمقتػؼف ذم اًمديـ،

دى اعمعؾاؿ يمتؼـقاي ٓسمد مـ وضمقدهاو ًما وإليصوهلو إمم أذهوهنؿ وؾموئؾ اًمعؾؿ،

 .شمليت إن ؿموء اهلل شمعومم ىمريٌوً  ،ًمدهيؿ حيتوضمفو إليصول اعمعؾقمي واوحي ضمؾقي

 .ايجايح: صبغِٗ با٭خ٬م اٱغ١َٝ٬ ايهطع١ 

ظماالق وقمؼم كػعـاو اهلل سماف سمؼقًماف: ))صاٌغفؿ((: إؿماورة إمم أن اتازج إ

اإلؾمااالمقي اًمؽريؿااي سمؾحااقمفؿ ودمااوئفؿ، ومااال يتخؾااػ رء مـفااو قمااـفؿ، 

وشمؾصؼ هبؿ ًمصؼ اًمصٌغي سموًمثقب، ومال شمـػؽ قمـاف، وهاذا هاق اعمؼصاقد ماـ 

ـفؿ طمتك اعمامت، وشماؼمز وماقفؿ فماوهرة قمإظمالق، أن يـصٌغقا هبو ومال شمـػؽ 

ؾاؼ ضمؾقي دون شمؽؾػ وٓ اثقؾ، مع حمٌي مـفؿ هلو، ومانن اظمتاؾ ذم أطمادهؿ ظُم 

رء  ؿمعر سموخلؾؾ ذم كػًف وأكؽرهو يمام يـؽار أطمادكو اًمثاقب إذا زال ..واطمد

 قمـف. مـف

 ًايسٜٔ ٚايطغاي١ احملُس١ٜ. ِٗ ايطابع: تعًٝل قًٛبِٗ بايسع٠ٛ إع اهلل ٚمح 

إذ اًمدقمقة إمم اهلل هل اًمتل وهذه هل اًمغويي اعمراد إمم اًمقصقل إًمقفو: 

قمؾقفو اعمدار، وصالح أطمقال اًمٌنميي أمجع وهل ؾمٌقؾ احلٌقى إقمظؿ صغم 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول اهلل شمعومم: 

، ومالسمد مـ {٥٠١موسف  } چژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ

شمعؾقؼ ىمؾقهبؿ هبو، وٓ يؽػل جمرد معرومتفو أو اشمؼوهنو، ٕن ذًمؽ جمرد صقرة، 
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وأصمرهو ىمؾقؾ، ورسمام اظمتػً مع إيوم: ًمؽـ اًمؼؾقب إذا شمعؾؼ سموًمدقمقة إمم 

اهلل.. قمشؼتفو، ورأت أن اعمقت ذم اًمٌعد قمـفو، يموًمًؿؽي اًمتل ُهرج مـ 

 اعموء.

محؾي اًمرؾموًمي اعمحؿديي اًمتل ٓسمد مـ  ومٌعد أن يتػؼفقا ذم اًمديـ.. يؽقكقا

شمٌؾقغفو إمم مـ ورائفؿ، إذ أن اعمؼصقد ماـ اًمعؾاؿ اًمتعؾاقؿ واًمتٌؾقاغ يماام ىماول 

ُغووقاصااغم اهلل قمؾقااف وآًمااف وصااحٌف وؾمااؾؿ: )) (( أظمرضمااف آَيووةً  َوَفووقْ  َظـِّوول َبؾِّ

اًمٌخوري، وًمقٓ اًمٌالغ مو وصؾ إًمقـو اًمديـ، وىمد ىماول اهلل شمعاومم ًمـٌقاف صاغم 

آل عمجفا:   } چھ  ھ  ھ   ھ  ےچ قف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: اهلل قمؾ

انمائجة:   } چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ ، وىمول شمعاومم: {١٠

، وىمول أيضًو: {٢٢انمائة:  } چک  ک  گ  گ  گچ ، وىمول ضمؾ وقمال: {٢١

ڤ  ڦ  چ ، وىماااول شمعاااومم: {٤٠انفعجججة  } چې  ى   ى       ائ  ائ   چ

ڎ  ڈ  ڈ  چ ، وىماااول قماااز وضماااؾ: {٥٧اننحجججم  } چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ٿ  ٹ  ٹ     ٹ   چ، وىمااول شمٌااورك وشمعااومم: {١١اننحججم  } چژ   ژ  ڑ  

انشججو    } چں    ڻ  ڻ  ڻچ ، وىمااول شمعااومم: {٧٤اننججو   } چٹ   ڤ  

، واًمااٌالغ {٥١انتغججا:   } چڃ  ڃ  چ  چ  چ چ ، وىمااول شمعااومم: {٤١

اهلل شمعاومم معـاو، إكاام ٓ يػتؼر إمم يمثرة قمؾؿ وٓ يمثرة قمؿؾ يمام ؾماقليت إن ؿماوء 

 هق مـقط سمؽؾ مـ قمؾؿ ؿمقئًو مـ ديـ اهلل أن يٌؾغف ًمغػمه.
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 وسائل المقصد األول

 ,طؽ عظ١ُ ايسٜٔ يف قًٛب املتعًُني
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 غا٥ٌ املكضس ا٭ٍٚٚ

 ٚيتشكٝل املكضس ا٭ٍٚ ٖٚٛ ,طؽ عظ١ُ زٜٔ اهلل يف ايكًٛب ٚغا٥ٌ َٓٗا: 

ــ٘,      .1 ــ٘ ٚأسٛاي ــسضؽ ٚأفعاي ــاظ امل ــاض يف أيف ــ٬ٍ ٚاٱنب ــاٖط اٱد إٔ ٜؿــاٖسٚا َظ

ٜٚهــٕٛ عٓــس شنــط اهلل ممتًــ٧ ايكًــأ بــايتعظِٝ ٚاحملبــ١, ْاطكــا بأيفــاظ ايجٓــا٤  

إع ,ـري  -دٌ ٚعـ٬ -عع ٚدٌ-دٌ د٬ي٘-غبشاْ٘ ٚتعاع-ٚايتكسٜؼ

َــٔ  شيــو, ٫ٚ ٜــصنط ْبٝــ٘ غــٝسْا ضبُــسا صــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚ آيــ٘ ٚغــًِ ٚ ٫ أســسا    

ا٭ْبٝــا٤ صــًٛات اهلل ٚغــ٬َ٘ عًــِٝٗ ألعــني إ٫ بًفــظ ايػــٝاز٠, ٚؾــعٛض احملبــ١    

ٚايض٠٬ ٚايػ٬ّ عًٝ٘ ٚآي٘, ٚنـصيو ٜـصنط أ٥ُـ١ ايـسٜٔ ٚعًُـا٤ ا٭َـ١ بـاٱد٬ٍ        

 ٚايرتعٞ عِٓٗ ٚايرتسټِ عًِٝٗ. 

اعمعؾؿ اًمذي يعؾؿف، ؾمقاء  وأظمالق اعمتعؾؿ ذم اًمغوًمى يـتؼؾ إًمقف أؾمؾقب

غػم ىمصد، ومنكـو كالطمظ أن اًمشخص اًمذي يؽثر آؾمتامع إمم يمون سمؼصد أو سم

ؿمخص معلم.. يلظمذ مـ ـمٌوقمي ومـ طمريموشمف أصمـوء احلديٌ، وذم يمثػم مـ 

إطمقون يؽرر أًمػوفمًو يؽررهو هذا اًمشخص، ويمؾ ذًمؽ ىمد يؽقن ٓ 

ؿمعقريًو، واًمًٌى هق يمثرة آؾمتامع واعمشوهدة ًمف، ومؿـ هـو يمون ًمزامًو قمغم 

 طمظ أمريـ مفؿلم، ومهو:اعمعؾؿ أن يال

: ومال يـطؼ سمؾػظ ٓ يؾقؼ سمف يمؿعؾؿ، وٓ هرج مـف أًمػوظ أفػاطفأوّلً 

آؾمتفزاء وآؾمتؼالل مـ ىمد ر أي ؿمخص يمون، ؾمقاء مـ اعمتعؾؿلم أو مـ 

همػمهؿ: ٕن اعمتعؾؿ يتعؾؿ مـف، ومتظفر قمغم ًمًوكف هذه إًمػوظ اًمغػم ـمقٌي، 
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قؿ قمـد ذيمر اهلل شمعومم ذم قماله يمام ذيمر يمام يـٌغل ًمف أن يتؾػظ سملًمػوظ اًمتعظ

ؿمقخـو كػعـو اهلل سمف، ومقؼقل: ضمؾ ضمالًمف، شمٌورك وشمعومم، قمز وضمؾ، ومع 

 ،اًمؼؾٌل ًمؾحؼ شمعومم ذم قماله اًمتعظقؿُ  ؾػظف سمؾػظ اًمتعظقؿ يؼمز ذم مالحمفشم

رومع إصٌعف ًمػمى ؾقاًل ًمقٌلم قمظؿي مـ يذيمر، ويملن يوذًمؽ يملن يرومع رأؾمف ىم

ًمتعظقؿ، مع ذيمر اؾمؿ احلؼ شمعومم ذم قماله سموًمتػخقؿ، يمام يـٌغل اعمتعؾؿ ومقف أصمر ا

ًمف قمـد ذيمر اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ أن يذيمره سمصقغي 

اًمًقودة، ومقؼقل : ؾمقدكو، أو طمٌقٌـو، وخيتؿ ذيمره صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف 

وؾمؾؿ سموًمصالة واًمًالم قمؾقف وقمغم آًمف وصحٌف، ويطؾى مـ اعمتعؾؿلم قمـد 

ؾمامقمفؿ ًمذيمره صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ أن يصؾقا ويًؾؿقا قمؾقف، 

ويرومعقا أصقاهتؿ سمذًمؽ، ومؼد ذيمر سمعضفؿ ىمصي يؼقل ومقفو: رأى سمعض 

ـمالب اًمعؾؿ ذم اعمـوم صديؼًو ًمف ىمد موت، ومنذا سمف ذم كعقؿ وذم طمول ـمقى، 

ا ويمذا؟ ومًلًمف وىمول ًمف: سمام كؾً هذه اعمـزًمي؟ ومؼول ًمف صديؼف: أشمذيمر يقم يمذ

ًُ قمـد اًمشقخ ٕؾملًمف؟ ىمول: كعؿ، ىمول: ومنكف قمـدمو  ضموسمـل ىمول أقمـدمو دظمؾ

ًُ أكو  زم: ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، ومعـدهو رومع

صقيت وىمؾً: اًمؾفؿ صؾِّ وؾمؾؿ وسمورك قمؾقف وقمغم آًمف، ومؾام ؾمؿعـل 

. رومعقا وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ. قمؾقف   احلورضون أصكم قمغم اًمـٌل صغم اهلل

أصقاهتؿ سموًمصالة واًمًالم قمؾقف، ومٌفذا اًمػعؾ همػر اهلل زم وأقمطوين هذا 

 اعمؼوم.
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ذم جموًمًفؿ قمـد  احلورضيـ ويمؿ ؾمؿعـو ؿمققظمـو ريض اهلل قمـفؿ يـٌفقن

ذيمرهؿ ًمؾحٌقى صغم اهلل قمؾقف آًمف وصحٌف وؾمؾؿ سملن يصؾقا ويًؾؿقا قمؾقف، 

ـْ  اْفَبِخقُؾ ومؼد ىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) ْ  ُثؿَّ  ِظـَْدهُ  ُذـِْرُت  َم  َل

واًمؽممذي واحلويمؿ ، وىمول  (( أظمرضمف أمحدَوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ اهللُ  َصذَّ  َظَعَّ  ُيَصؾِّ 

 َؾَؾؿْ  ِظـَْدهُ  ُذـِْرُت  َرُجؾٍ  َأْكُػ  َرِؽؿَ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))

 يمعى ـاعمًتدرك قمـد احلويمؿ قم(( أظمرضمف أمحد واًمؽممذي، وذم َظَعَّ  ُيَصؾِّ 

:  ؾمؾؿ و وآًمف وصحٌف قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىمول:  ىمول قمجرة سمـ

 اًمدرضمي ارشمؼك ومؾام ،آملم:  ىمول ..درضمي ارشمؼك ومؾام ،ومحيكو ،اعمـؼم اطميوا

  .آملم:  ىمول ..اًمثوًمثي اًمدرضمي ارشمؼك ومؾام ،آملم:  ىمول ..اًمثوكقي

 ،كًؿعف يمـو مو ؿمقئوً  اًمققم مـؽ ؾمؿعـو ًمؼد اهلل رؾمقل يو :ىمؾـو ..كزل ومؾام 

 أدرك عمـ عداً سمُ :  ومؼول ،زم قمرض اًمًالم و اًمصالة قمؾقف ضمؼميؾ إن:  ىمول

 يمرَت ذُ  عمـ عداً سمُ  :ىمول ..اًمثوكقي رىمقً ومؾام ،آملم :ىمؾً ،ًمف يغػر ومؾؿ رمضون

 أدرك عمـ عداً سمُ  :ىمول ..اًمثوًمثي رىمقً ومؾام ،آملم :ىمؾً ،قمؾقؽ يصؾِّ  ومؾؿ قمـده

 .آملم :ىمؾً ،اجلـي يدظماله ومؾؿ قمـده اًمؽؼم أسمقاه

أن يذيمر أئؿي  –يمام ذيمر ؿمقخـو كػعـو اهلل سمف  -يمام يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أيضًو  

، ومقؼقل: ىمول اإلموم اًمشوومعل، واًمتعظقؿاًمديـ وأهؾ اًمعؾؿ سمصقغ اإلضمالل 

وىمول اإلموم اًمـقوي، وىمول احلوومظ اسمـ طمجر، وىمول اًمشقخ اسمـ طمجر، وٓ 
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جمردة قمـ اإلضمالل، ومقؼقل: ىمول اًمـقوي، وىمول اسمـ  يذيمرهؿ سملؾمامئفؿ

طمجر، ومنكف إن ذيمرهؿ سمصقغي اًمتعظقؿ واإلضمالل قمؽس ًمدى اعمتعؾؿلم 

صقرة إدب اعمقضمقدة قمـده، واًمتعظقؿ ٕهؾ اًمعؾؿ، وسمذًمؽ يـغرس هذا 

ذيمرهؿ ذيمر إئؿي وأهؾ اًمعؾؿ أن خيتؿ  اًمتعظقؿ ذم ىمؾقهبؿ، يمام يـٌغل ًمف سمعد

 اًمؽمطمؿ، ومقؼقل رمحف اهلل، أو ريض اهلل قمـف.سموًمؽميض قمـفؿ و

يمام يـٌغل ًمف شمعظقؿ آل سمقً  اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ 

وأصحوسمف روقان اهلل قمؾقفؿ ومال يذيمرهؿ إٓ ويؽمى قمـفؿ، وٓ يًتـؼص 

  مـ ىمدر أطمد مـفؿ، ومنن اهلل ىمد اظمتورهؿ ًمصحٌي طمٌقٌف ومصطػوه.

اعمتعؾؿ يؼؾد معؾؿف يمام أؾمؾػـو ذم أومعوًمف ٓ : ومنن وأحقافف  ثاكقًا أؾعافف

ؿمعقريًو، ومؾذًمؽ يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يراقمل أومعوًمف، ومال جيؾس ذم احلؾؼي 

واًمدرس إٓ هبقئي شمؾقؼ سموعمؽون وسموًمعؾؿ، ومال جيؾس متؽئًو وىمً اًمدرس، وٓ 

راومعًو رضمؾف، وٓ مودًا هلو، وٓ قمغم هقئي ٓ شمتـوؾمى مع مو يؼقم سمف، يمام أكف 

اًمقؾمقؾي أن يالطمظ مًؽف ًمؾؽتوب، يمام ؾمقليت إن ؿموء اهلل شمعومم ذم  يـٌغل

طمريموت يده، ومال يمذًمؽ يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يالطمظ و اًمثومـي هلذا اعمؼصد،

يشػم إمم أطمدهؿ سمنؿمورة ومقفو اطمتؼور ًمف وٓ ًمغػمه، وأن يـتٌف ًمؽؾ أطمقاًمف ذم 

قؿ ذم يمؾ مشقف وىمعقده، وحموومظتف قمغم اخلػمات واعمًورقمي ومقفو، مع اًمتعظ

 ذًمؽ، ومػمى اعمتعؾؿقن ومقف آصمور اًمتعظقؿ هلل وًمرؾمقًمف وًمؾنميعي اعمطفرة.
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 نجط٠ شنط اٯخط٠ َٚا فٝٗا ٚدعا٤ ا٭عُاٍ. .2

اخلقف ذم اًمؼؾى، ومتحؿؾ صوطمٌف قمغم  مـ ٕن ذيمر إظمرة شمزيد

آًمتزام واعمتوسمعي ًمؾـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، ويذيمر مو يؽقن 

كنم، ومقزان، وساط، وؿمػوقمي وطمقض اًمـٌل صغم اهلل ومقفو مـ طمنم، و

قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، ومنن يمؾ ذًمؽ يدقمقهؿ إمم اإلىمٌول قمغم اهلل قمز 

وضمؾ، وآسمتعود قماّم يغضٌف ؾمٌحوكف وشمعومم، وذًمؽ هق أؾموس ذم آؾمتعداد 

ًمؾؿقت ىمٌؾ كزوًمف، واعمًتعد هق اًمؽّقس، ومؼد ىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف 

ـْ  اْفَؽقُِّس وصحٌف وؾمؾؿ: )) (( أظمرضمف ادَْْقِت  َبْعَد  دَِا َوَظِؿَؾ  َكْػَسُف، َدانَ  َم

ـْ  ـِ  أمحد واًمؽممذي واسمـ موضمف، وقَم ًُ  َأكَّفُ  قُمَؿَر ريض اهلل قمـف اسْم  َمعَ  ىَموَل: يُمـْ

َؿ، قَمَؾْقفِ اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقلِ  ـْ  َرضُمٌؾ  وَمَجوَءهُ  َوؾَمؾَّ َْكَصوِر، ِم ْٕ ؾَّؿَ  ا ًَ ِلِّ ا قَمغَم  وَم  ًمـٌَّ

َؿ، قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغمَّ   ىَموَل: َأوْمَضُؾ؟ اعْمُْمِمـلِمَ  َأي  اهللِ  َرؾُمقَل  َيو ىَموَل: صُمؿَّ  َوؾَمؾَّ

َثُرُهؿْ )) ىَموَل: َأيْمَقُس؟ اعْمُْمِمـلِمَ  وَمَلي   ىَموَل: ((،ُخُؾًؼا َأْحَسـُُفؿْ )) ـْ  فِْؾَؿْقِت  َأ

ًرا، ـْ َقاُس  ُأوَفئَِؽ  اْشتِْعَداًدا، َبْعَدهُ  دَِا َوَأْحَسـُُفؿْ  ِذ ـْ  .اسمـ موضمف(( أظمرضمف آْلَ

ومرطمف.  وىمؾ طمًده ىمؾ اعمقت ذيمر مـ أيمثر مـ :اًمدرداء أسمق ىمولو

  أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي.

 أن ظمشقً ؾموقمي.. ىمؾٌل اعمقت ذيمر ومورق ًمق راؿمد: أيب سمـ رسمقع وىمول

 .اسمـ أيب ؿمقٌيىمؾٌل. اظمرضمف  يػًد
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 ،اًمتػؽر اًمعٌودة وأومضؾ ،اعمقت ذيمر اًمدكقو ذم اًمزهد وقمـ أكس: أومضؾ

 اجلـي. أظمرضمف ريوض مـ رووي ىمؼمه وضمد ..اعمقت ذيمر أصمؼؾف ومؿـ

 اًمديؾؿل.

 أطمقو إٓ ..ذيمره أيمثر قمٌد مـ ومام ،اعمقت ذيمر هريرة: أيمثروا أسمك وقمـ  

قنَ  ،ىمؾٌف اهلل  اًمديؾؿل. اعمقَت. أظمرضمف قمؾقف وهَّ

ضمزاء آقمامل، ؾمقاء يموكً ظمػمًا أو ذًا،  يمام يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يذيمر هلؿ

ل اعمقزان، سمؿعـك: أكف ًمق ن يعدِّ وموخلػم ًمقًورقمقا إًمقف، واًمنم ًمقٌتعدوا قمـف، وأ

ذيمر هلؿ اًمعؼوب واًمتخقيػ مـ اًمـور.. ومؾقذيمر هلؿ اجلـي واًمؽمهمقى ومقفو، 

ومقحذرهؿ مـ أقمامل اًمنم واعمعويص مع ذيمر مو أقمده اهلل ٕهؾ اعمعويص، 

قمده هلل ٕهؾ ـموقمتف أمجوًٓ وشمػصقاًل، أذم اًمطوقموت ويذيمر هلؿ مو ويرهمٌفؿ 

ومقذيمر هلؿ سمعض اًمػضوئؾ مع ذيمر صمقاب يمؾ واطمد مـفو، وهلذا حيتوج اعمعؾؿ 

أن يؽقن مطؾعًو قمغم ومضوئؾ إقمامل ومو ورد ومقفو، وٓ أىمؾ مـ اـمالقمف قمغم 

أو همػمه  ، ( ًمإلموم اًمدمقوـملادتجر افرابح ف ؾضؾ افعؿؾ افصافحيمتوب )

 .مـ اًمؽتى اًمتل شمعروً ًمذيمر صمقاب اًمعؿؾ اًمصوًمح

 تطزٜس قضط ا٭ْبٝا٤ ٚايضشاب١ ٚايضاسبني. .3

ومؼد ىمول احلؼ شمعومم ذم قماله ًمـٌقـو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ   ائ  ەئ  چ وؾمؾؿ: 
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ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  

يمورًا ذِّ ا، ومنن ذم ذيمر ىمصص إكٌقوء قمؼمة و {٥٥٥موسف  } چحئ      مئ     

يقرث قمظؿي اًمديـ ذم اًمؼؾى، وومقف اهلدايي مـ اًمظالل، وذم ىمصصفؿ 

مقاىمػ دمعؾ اًمًومع يزداد شمعظقاًم واًؽًو سموًمديـ، وٓ ؾمقام اعمٌتدئلم مـ 

ـمالب اًمعؾؿ، ومنهنؿ يؿقؾقن إمم اًمؼصص، وشمؽقن أذهوهنؿ طمورضة قمـد 

ًـ اًمذي هؿ ومقف يؿقؾ صوطمٌف إمم ؾمامع اًمؼصص: سمؾ شمـغرس ؾمامقمي: ٕن اًم

اًمؼصي ذم ىمؾٌف، وٓ يؽود يـًوهو، وذم هذه اًمؼصص شمثٌقً ًمإليامن 

ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ واًمتؿًؽ سمديـ اهلل، يؼقل اهلل شمعومم: 

هود  } چڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ 

ٱ        ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  چ ، ويؼقل ؾمٌحوكف: {٥١٠

، ويًتعلم اعمعؾؿ قمغم ذًمؽ سمؽتى اًمتػًػم ومو {٢٢طه  } چڀ  ڀ   ٺ 

ورد ومقفو مـ ىمصص إكٌقوء، وًمقحذر مـ اإلهائقؾقوت اًمتل ىمد شمقضمد ذم 

سمعض يمتى اًمتػًػم ممو دس إمم ىمصص إكٌقوء، ومػقفو اإلؾموءة إمم مـ 

ومنهنو  ،احلط مـ ؿملهنؿ، ومقـٌغل اًمتـٌف ًمذًمؽذومفؿ اهلل وأقمغم ىمدرهؿ، وومقفو 

يموًمًؿ ذم اًمدؾمؿ ٓ يعؼؾفو إٓ اًمعوعمقن، يمام يًتعلم سمام أًمػ ذم ىمصص 

إكٌقوء ظموصي، وذًمؽ مثؾ يمتوب ))ىمصص إكٌقوء(( ًمؾشقخ اًمؽٌػم حمؿد 

متقزم اًمشعراوي قمؾقف رمحي اهلل شمعومم، ويمذًمؽ ))ىمصص إكٌقوء(( ًمؾحوومظ 
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ًمقؼػ قمـد يمؾ ىمصي مع اعمقاىمػ اًمتل يرى ومقفو أصمرًا اسمـ يمثػم، وهمػمهو، و

وشملصمػمًا قمغم ىمؾى اعمتعؾؿ، وًمقعؾؼ قمؾقفو سمام يغرس قمظؿي اًمديـ ذم ىمؾى 

اًمًومع، مع فمفقر مالمح اًمتلصمر سموًمؼصي ومقف، ومنن ذًمؽ جيذب اكتٌوه اعمًتؿع 

 مع اًمؼصي أو اعمقىمػ. وجيعؾف متػوقمالً 

أيضًو ىمصص آل اًمٌقً وممو يعلم قمغم همرس قمظؿي اًمديـ ذم اًمؼؾى 

واًمصحوسمي قمؾقفؿ روقان اهلل أمجعلم، ومنن ذم ىمصصفؿ وأظمٌورهؿ مـ 

اعمقاىمػ اًمعظقؿي مو شمدقمق إمم قمظؿي هذا اًمديـ، ومؽؿ هلؿ مـ شمضحقوت 

ضمؾ هذا اًمديـ، ومؾق أظمذ اعمعؾؿ هذه فؿ وأوٓدهؿ وأمقاهلؿ مـ أطمسملروا

ؽون ذًمؽ اعمقاىمػ، وشمـووهلو سملؾمؾقب ومقف شمعظقؿ ًمؾؿقىمػ وصوطمٌف.. ًم

 .أدقمك سمـًٌي قموًمقي ضمدًا إمم همرس شمعظقؿ اًمديـ ذم ىمؾقب اعمتعؾؿلم

وًمقًتعـ قمغم ذًمؽ سمؼراءة يمتى اًمًػم، يمؿثؾ: ))اًمًػمة اًمـٌقيي((، 

واًمشفػمة سموًمًػمة اًمدطمالكقي ًمؾًقد أمحد سمـ زيـل دطمالن، واًمًػمة احلؾٌقي، 

قمكم سمـ سمرهون واعمًامة ))إكًون اًمعققن ذم ؾمػمة آملم اعملمقن(( ًمؾعالمي 

اًمديـ احلؾٌل، ويمذا يمتى اًمؽماضمؿ يمؿثؾ: ))ؾمػم أقمالم اًمـٌالء(( ًمإلموم 

اًمذهٌل، و))صػي اًمصػقة(( ًمإلموم اسمـ اجلقزي، ))واإلصوسمي ذم اققز 

اًمصحوسمي(( ًمؾحوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين، و))طمؾقي إوًمقوء(( ًمإلموم أسمق 

ـ قمٌداًمؼم، كعقؿ، و)) آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب(( ًمؾحوومظ اسم

 وهمػمهو.
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وًمقتعرض ذم ىمصصفؿ عمو يرى أكف يتـوؾمى مع ؾمـفؿ أوًٓ، صمؿ مو 

يتـوؾمى مع ومفؿفؿ، مع اًمقىمقف قمغم اعمقاىمػ اًمتل شمزيد مـ قمظؿي اًمديـ ذم 

 ىمؾقهبؿ، واًمؽميمقز قمؾقفو واؾمتخراج اًمعؼم مـفو.

ٚأدــٌ َــا تهــطّ اهلل بــ٘ عًــ٢  ,تهطٜــط ايهــ٬ّ عًــِٝٗ إٔ ايــسٜٔ أعظــِ َــا أٚتــٛا .4

عبازٙ, ٚإٔ عًٝ٘ ترتتأ غعاز٠ ا٭بس, ٚايفٛظ بايسضدات, ٚايٓذا٠ َٔ ايٓاض, ٚإٔ 

 ايسْٝا ٫ تػاٟٚ عٓس اهلل دٓاحٳ بعٛع١.

وذًمؽ يمؾ مو شمًـً ًمف اًمػرصي ًمذًمؽ، يمؿروره قمغم طمديٌ أو آيي أو 

 رء ىمصي، ومفق دائام مذيمرًا هلؿ هبذه اًمـعؿي اًمعظقؿي كعؿي اًمديـ، ومال

يًووي كعؿي اًمديـ، وكعؿي اًمعٌودة هلل، ويذيمر هلؿ مو ورد مـ آيوت وأظمٌور 

ذم صمقاب أهؾ اًمعٌودة واًمطوقمي، ومو يؽمشمى قمؾقفو مـ ومقز ذم اًمداريـ، ومو 

 ورد ذم قمؼوب مـ ظموًمػ أمر اهلل ووىمع ذم اًمذكقب وأصموم.

ومم وًمقؽثر قمغم أؾمامقمفؿ حتؼػم اًمدكقو وشمصغػمهو وأن اهلل ؾمٌحوكف وشمع

اَكْت  َفقْ طمؼرهو، ومؼد ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))  ـَ

ْكَقا اؾًِرا َشَؼك َما َبُعقَضٍة.. َجـَاَح اهللِ  ِظـَْد  َتْعِدُل  افدُّ َبةَ  ِمـَْفا ـَ (( أظمرضمف َماءٍ  ََشْ

اَكْت  َوَفقْ وذم ًمػظ قمـد اسمـ موضمف: )) اًمؽممذي، ْكَقا ـَ  َجـَاَح اهللِ  ِظـَْد  َتِزنُ  افدُّ

اؾًِرا َشَؼك َما َبُعقَضٍة.. ًمؽـ ٕهنو ٓ ىمقؿي هلو قمـده ((، َأَبًدا َؿْطَرةً  ِمـَْفا ـَ

ؾمٌحوكف.. أقمطك اًمؽػور مو كراه اًمققم، ومنن يمون اًمذي ظمؾؼفو حيتؼرهو ومؽقػ 
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سموًمعٌد اًمضعقػ اًمتوسمع عمقٓه ٓ حيتؼرهو، سمؾ مل يـظر احلؼ شمعومم ذم قماله إًمقفو 

 ؾَّ َج  اهللَ نَّ إَ وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) قمؾقف   ظمؾؼفو، ومؼد ىمول صغم اهللمـذ أن 

ْ  هُ اؤُ ـَ ثَ  ْ  افَ ؼَ ؾَ َخ  ُذ ـْ مُ  فُ كَّ إِ وَ  ا،قِ كْ افدُّ  ـَ مِ  فِ قْ فَ إِ  َض غَ بْ أَ  اً ؼَ ؾْ َخ  ْؼ ؾُ َُيْ  َل   رْ ظُ ـْ يَ  َل
(( افَ قْ فَ إِ

 اعمخؾقق.أظمرضمف اًمٌقفؼل،  ومنن يمون ظموًمؼفو مل يـظر إًمقفو ومؽقػ يـظر إًمقفو 

ظمرة، ومؿـ قو إكام هل دار قمؿؾ ًمؾجزاء ذم أوًمقغرس ذم ىمؾقهبؿ أن اًمدك

ڎ  چ سمف، ىمول اهلل شمعومم:  قمؿؾ ظمػمًا.. جيَز سمف، ومـ قمؿؾ ؾمقءًا.. جيزَ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   چ  ، ويؼقل ضمؾ ذيمره:{١ – ٥انزنزنة  } چگ   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 چ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کڌ  

، وىمد ًمعـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف اًمدكقو {٥١٤ - ٥١٥اننساء  }

سموًمؼرب مـ اهلل، ومؼول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف  مـفوإٓ مو يمون مرسمقـمًو 

ْكَقاوؾمؾؿ: )) رُ  إِّلَّ  ؾِقَفا َما َمْؾُعقنٌ  َمْؾُعقَكةٌ  افدُّ ـْ ٌ  ،َواَّلهُ  َوَما ،اهللِ ِذ  َأوْ  ،َوَظاِل

صمؿ إن اهلل شمعومم مل جيعؾ زيـي اًمدكقو (( أظمرضمف اًمؽممذي واسمـ موضمف، ُمَتَعؾِّؿٌ 

ومؾذاهتو ًمـو كحـ، إٓ مو كًتعلم سمف قمغم ـموقمي رسمـو ؾمٌحوكف وشمعومم، ىمول اهلل 

 چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ    چ شمعومم: 

، چڄ  ڃچ ، ومؾؿ يؼؾ احلؼ شمعومم ذم قماله: )زيـي ًمؽؿ( سمؾ ىمول: {٥انكهف  }
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وًمق يموكً اًمدكقو ذات ىمقؿي شُمٌتغك جلعؾفو اهلل ًمـٌقف ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف 

وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، وًمعؾؿ احلٌقى صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ 

ظمذهو مل يؽـ ذًمؽ أرومضفو، رهمؿ أهنو قمروً قمؾقف، ومؾق  ..سمحؼقؼي اًمدكقو

 ًمقيه ذم مؼوم كٌقشمف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، ًمؽـ أقمرض قمـفو

وىمول ًمـو صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ:  ًمتؼتدي سمف إمي مـ سمعده،

ةَ  َبْطَحاءَ  ِل  فَِقْجَعَؾ  َوَجؾَّ  َظزَّ  َرّبِّ  َظَعَّ  َظَرَض )) ؛ َيا َّل  َؾُؼْؾُت: َذَهًبا، َمؽَّ  َربِّ

ـْ  ْظُت  ُجْعُت.. َؾنَِذا -َذًمَِؽ  َكْحقَ  َأوْ  -َيْقًما  َوَأُجقعُ  َيْقًما، َأْصَبعُ  َوَفؽِ  َتََضَّ

ْرُتَؽ، إَِفْقَؽ  ـَ (( أظمرضمف أمحد َوَصَؽْرُتَؽ  ََحِْدُتَؽ  َصبِْعُت.. َوإَِذا َوَذ

 ف:واًمؽممذي، وذم ذًمؽ يؼقل اإلموم اًمٌقصػمي ذم سمردشم

ااؿ   اجلٌااوُل  وراَوَدشْماافُ   َذَهااٍى  ِمااـ اًمش 

       

اااف قماااـ ًِ ااااَم  وملراهاااو كػ  ؿَماااَؿؿِ  أيَّ

 

 

اااَدت  رضوَرشُمااافُ  ومقفاااو ُزهاااَدهُ  وأيمَّ

      

 اًمِعَصاؿِ  قماغم شمعُدو ٓ اًميورةَ  إِنَّ 

  

 

وموًٕمقؼ سمطوًمى اًمعؾؿ واعمتٌع ًمـٌقف حمؿد صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف 

ـمريؼ ًمؾؿر ٓ ًمؾؿؼر،  وطمؼقؼي اًمدكقو وأهنوؾمؾؿ أن يًؾؽ مًؾؽف ذم معرومي 

 يؼقل اإلموم قمٌداهلل سمـ طمًلم سمـ ـموهر رمحف اهلل:

 دكقاااااااوك ماااااااو هااااااال ًمؾؿؼااااااار

  

       

 وإكااااااااااااام هاااااااااااال ًمؾؿاااااااااااار

 

 

 ومااااااالومؽر وأمعاااااااـ ذم اًمـظااااااار

      

 وٓ شمؽااااااااااااااـ يموًمًااااااااااااااوئؿي 

  

 

ومو أمجؾ مو وصػ سمف اإلموم قمٌداهلل سمـ قمؾقي سمـ حمؿد احلداد رمحف اهلل 

 ومؼول: ،طمقٌ ومضحفو وسملّم طمؼقؼتفو هذه اًمدكقو
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يُماااااقنُ  ومِاااااقؿَ   طَمِؼقَؼُتَفاااااو َدارٍ  إمَِم  اًمر 

       

ـْ  َواًمظِّاؾِّ  ؾِمـَيٍ  رِم  يَموًمطَّْقِػ   ُماُزنِ  ِما

 

 

 

 

 ُمْرِزَياااٍي   يُماااؾِّ  َوَمااالَوى اًْمُغاااُرورِ  َدارِ 

      

ٌُاْمسِ  َوَمْعِدنِ    اًم
ِ
األَواء ـِ  َواًمَّ  َواعْمَحا

  

 

ورُ  َهااو َواًْمَغااْدرُ  فَموِهُرَهااو اًمااز   طَمورِضُ

 

ـِ  ذِم  َواًْمَؽْقنُ  آظِمُرَهو َواعْمْقُت  َط  اًمشَّ

ـْ  هُتِااالمُ  َمومَجََعاااً شُمٌِقااادُ  ًْ  َمااا  َروَمَعااا

 

ـْ  شَمُي   ًْ  َم ـْ  ؾَماوًمِِػ  ذِم  َكَؼَؿا َم  اًمازَّ

وَرةٌ   ِؽااؿُ  ؾَمااحَّ  ُيااَرى طَمتااك اًمّتِخقااَؾ  حُتْ

 

اافُ  ًْ  إِ ِذْ  احلَااؼ   يَمَلكَّ ـَ  يَموَكاا ِ  ِماا  اًْمِػاالمَّ

ااااو  َيِؿقاااازَ  يَمااااْل  سَمَراَهااااو اإِلًماااافَ  إِنَّ    هِبَ

  

ـِ  احلْْؿاِؼ  َأْهؾِ  اًمَػِريَؼلْمِ  سَملْمَ   َواًمِػَطا

ـْ  احْلاََمىَماايِ  وَمااُذو  َؿُعَفااو فَمااؾَّ  ىَماادْ  َماا  جَيْ

 

ااِعل َيَعااوكِك ًَّ ـْ  اًم ـِ  إمَِم  ؿِمااومٍ  ِماا  َيَؿاا

راً    جُمتِفاااداً  إظَْمَطاااورَ  َيْريَماااُى  ُمَشاااؿِّ

 

ضْمِؾَفااو ااَتِؾلمُ  ِٕ ًْ ـِ  اعَمْريَمااَى  َي  اخلَِشاا

 َوَيـٌِْااُذَهو ُزْهااداً  َيْؼُؾَفااو احِلَجااو َوُذو 

 

ٌْااااَذهُ  َوَراَءهُ  ـِ  ذِم  إىَْمااااَذارَ  َك َم  اًماااادِّ

 َمَصاااوِئرَهو ذِم  ُمـِاااػمٍ  سمَِؼْؾاااٍى  َيْرِماااك 

 

 َواحْلَااَزنِ  اهْلَااؿِّ  هَمااػْمَ  ُيَصااوِدُف  وَمااال

ـْ  شَمْذيَمورٍ  ذِم  سمِوًْمِػْؽرِ  جَيُقُل   ًْ  َم قَم ـْ  َسَ ْعِل  ُممصمِِرهَيو ِم ًَ ٌَادنِ  اًْمَؼْؾاِى  سمِ  َواًَم

ـْ   ٌَوكِقَفااااو َأؿَمااااودَ  مِمَّاااا  َوَأطْمَؽَؿَفااااو َم

 

َـّ  اااَتِج ًْ ـَ  ًمَِق ـِ  إىَْماااَدارِ  ِمااا  سمِاااوجُلـَ

 َمَعوعمََِفااااو َأطْمَقااااْقا َمَؽوِرَمَفااااو َكااااوًُمقا 

 

ٌَْغااِل  َصااَقاِرَمَفو ؾَمااؾ قا ـِ  ًمِْؾ ااَغ  َواًمضَّ

اااويِمَرَهو    ىَماااوُدوا َمـَوسمَِرَهاااو َرىَماااْقا  ًَ  قَم

 

ةٍ   َواعُماااُدنِ  آَْمَصاااورَ  َواسْمَتـَاااْقا سمُِؼاااقَّ

ٌَُّدوا  ٌَُحقا طَمتَّك اًمـَّوَس  َوقَم ْمااِرِهؿْ  ُذًُمالً  َأْص ـِ  َمْغُؾااقٍب  سَمااالْمَ  ِٕ  َومُمْاااَتَف

اافُ  َواؾْمَتْصااَػْقا اعَمااوَل  َومَجَُّعااقا  ًَ  َكَػوِئ

 

ٌَؾِ  ذِم  اًمااـَّْػسِ  عمِْتَِعاايِ  ااَتْؼ ًْ ـِ  ُم َم  اًماازَّ

 فَمِػااُروا سمِاااَم  سمنِْماااً  اْمَتَؾُئااقا إَِذا طَمتَّااك 

 

ـُااقا ـْ  َوُمؽِّ ـِ  َأسْمَؾااغَ  قُماَلَهااو ِماا  اعمَِؽاا

اِت  َهااوِدمُ  َكااوَداُهؿُ   ااذَّ  وَمااوىْمَتَحُؿقا اًمؾَّ

 

ٌَْؾ     ةَ  وَموَواْحْقا اعَماَمِت  ؾُم ـِ  قِماؼْمَ  اًمَػطِا

ٌُااقرُ  شمِْؾااَؽ   ااو َصااوُروا َوىَماادْ  اًمُؼ  ِرمَمااوً  هِبَ

 

َخوَميِ  سَمْعدَ    ومِ  ذِم  اًمضَّ ًَ ـِ  إضَْم َؿ ًِّ  َواًم

ل سَمْعاادَ  ٌَااوِت  َوَأيْمااؾِ  اًمتََّشاافِّ قِّ  هَمااَدا اًمطَّ

 

ودُ  َيْليُمْؾُفؿُ  ًَ  اًمد  ِب  حَتْ ْ ـِ  اًمؽم  ِؾٌِ  َواًمَّ
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ْت  ًْ  إًَْمااَقانُ  ِمااـُْفؿُ  شَمَغااػْمَ  َواْكَؿَحَؼاا

 

ـُ  ـِ  َواًْمَعْقـَالْمِ  اًْمَقضْمافِ  حَمَوؾِم  َواًْماَقضَم

  ًْ ااويِمـُفؿْ  ظَمَؾاا ًَ  َوَأؾْمااَؾَؿُفؿْ  قَمااـُْفؿْ  َم

 

ـْ  ُهؿْ  يَمونَ  َم ِّ  ذِم  َيـٍُْمُ ـِ  اًمنِّ  َواًْمَعَؾ

ـْ  يُمااؾ   َوقَمااووَمُفؿْ   َيااْلًَمُػُفؿْ  يَمااونَ  ىَماادْ  َماا

 

ـَ   َواخلَااَدنِ  َوإَْهِؾاالمَ  إىََمااوِرِب  ِماا

ُفاااؿُ  َماااو يَماااونَ   ـْ  طَمظ  َماااو  قَماااْرضِ  ِمااا

ٌُقا ًَ  ايْمَت

ـِ  َوهَمػْمَ  احْلَـُقطِ  هَمػْمَ  ـِ  اًمُؼْط  َواًْمَؽَػ

ورُ  َوشمِْؾاَؽ  اًْمُؼُصقرُ  شمِْؾَؽ   ظَموِوَيايٌ  اًماد 

 

ٌَالْمِ  هُماَراُب  ومِقَفاو َيِصقُح  ـِ  اًْم  سمِاوًْمَقه

اااو َماااَرْرَت  وَمَؾاااقْ   ٌُاااقمُ  هِبَ  َيـْاااُدهُبَو َواًم

 

ْقااؾِ  فُمْؾَؿاايِ  ذِم  ْ  اًمؾَّ ـِ  شَمْؾَتااذَّ  مَل  سمِوًمَقؾَماا

 
 

 ;عػٛا املضـشف إ٫ عًـ٢ طٗـاض٠   سػٔ اٱصغا٤ ٚا٫غتُايف عٓس ايت٠ٚ٬, ٚإٔ ٫  .5

 بٌ ٜٓبغٞ سطصِٗ ع٢ً ايطٗاض٠ يهٌ ايسضٚؽ ٚيف طبتًف ا٭سٛاٍ.

وشمقضمقف وشمـٌقف اعمـشغؾ مـفؿ سمغػم  وذًمؽ سمؿالطمظتفؿ أصمـوء اًمتالوة،

آؾمتامع، وىمٌؾ يمؾ ذًمؽ جيى أن يالطمظقا ذًمؽ ذم اعمعؾؿ كػًف قمـد 

شمالوة اًمطوًمى.. ومال صمـوء أاًمتالوة، ومنن يمون اعمعؾؿ يشتغؾ سمغػم آكصوت 

رهؿ يـتظر مـفؿ اكصوشمًو قمـد اًمتالوة، ومؾػموا ومقف هذه اًمصػي أوًٓ، صمؿ ًمقذيمّ 

ن اهلل شمعومم مـ آؿمتغول سمٌمء قمـد اًمتالوة، ومنسمػضؾ آكصوت، واًمتحذير 

 چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ يؼقل: 

 سمـ مقؾمك عـ، وًمقذيمر هلؿ أن أضمر اعمًتؿع يملضمر اًمؼورئ، وم{١٠٤األعفا   }

 يمون ؾمؾؿ و وآًمف وصحٌف قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل أن ريض اهلل قمـف قمؼٌي
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 ِت ِص ـْ ادُ  رَ ْج أَ  نَّ نِ ؾِ  قا،تُ ُص أكْ وَ  ،ِب اـِ ـَ ادَ  وااذُ َح وَ  ،َف قْ ػُ افصُّ  قاؿُ قْ ؿِ أَ )) :يؼقل

 (( أظمرضمف قمٌداًمرزاق.عُ ؿَ ْس يَ  يْ ذِ افَّ  ِت ِص ـْ ادُ  رِ ْج لَ ـَ  عُ ؿَ ْس يَ  َّل  يْ ذِ افَّ 

يمام جيى قمؾقف أن يـٌففؿ أن ٓ يؿًقا اًمؼرآن إٓ قمغم ـمفورة شمومي، ومؼد 

يمام  –، سمؾ يـٌغل {٥٢انواقعة  } چپ  ڀ  ڀ        ڀ  چ ىمول اهلل شمعومم: 

أن حيرصقا قمغم اًمطفورة ذم يمؾ درس، ويمؾ جمؾس  –ىمول ؿمقخـو كػعـو اهلل سمف 

ذيمر وظمػم، وٓ يدظمؾقا اعمًجد إٓ قمغم ـمفورة، وأن يـٌففؿ إمم طمرمي 

دظمقل اعمًجد مع اجلـوسمي،  وظمصقصًو إذا يمون اعمتعؾؿ يمٌػمًا ذم اًمًـ، ومؼد 

ائِضٍ  ادَْْسِجَد  ُأِحؾُّ  َّل ىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))  َوَّل  ِِلَ

 ((. أظمرضمف أسمق داؤدٍب ُجـُ 

سمؾ يـٌغل قمؾقفؿ اعمحوومظي قمغم اًمطفورة ذم خمتؾػ أطمقاهلؿ، ومنن اًمطفورة  

طمػظًو هلؿ مـ اًمشقطون، ومـ اًمعلم، ومـ إذى، واعمحوومظ قمغم اًمقوقء 

مشفقد ًمف مـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ سموإليامن، ومؼد 

أظمرضمف أمحد واسمـ موضمف  ىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ومقام

 إِّلَّ  اْفُقُضقءِ  َظَذ  ُُيَاؾِظَ  َّل واًمطؼماين واًمٌقفؼل واًمدارمل وهمػمهؿ : ))

ـٌ  ((: سمؾ ضمعؾف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ كصػ ُمْمِم

يََمنِ  َصْطرُ  افطُُّفقرُ اإليامن، ومؼول: )) وهمػمه، وموًمقوقء  ((. أظمرضمف مًؾؿاْْلِ

 ؾمالح اعمممـ اًمذي حيؿل كػًف سمف.
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 ٬َسظ١ ١٦ٖٝ ازبًٛؽ يتهٕٛ ع٢ً ٚصف ا٭زب. .6

مل يؽـ  ..دبًمى اًمعؾؿ، ومنن ظمال اعمتعؾؿ قمـ إدب أمر مفؿ ًمطوإ

ًمعؾؿف سمريمي، وهذا إن كول اًمعؾؿ أصال: إذ أن اخلوزم قمـ إدب ىمؾَّ أن جيد 

 اًمعؾؿ.

مراقموهتو وًمؾؿعؾؿ مالطمظتفاو.. هقئاي ومـ أداب اًمتل يـٌغل ًمؾؿتعؾؿ 

اجلؾقس أصمـوء اًمتؾؼل، وأموم اًمشققخ واعمعؾؿلم، ومال جيؾاس اعماتعؾؿ إٓ قماغم 

و مؽمسمعًو، وإّمو قماغم أومضاؾ اجلؾًاوت وهال  متقريمًو، وإَّمو وصػ إدب، إمَّ

أن جيؾاس قماغم واًمتاقرك:  آومؽماش يمام جيؾس ذم اًمتشفد إول ذم اًمصالة،

رى مااـ ضمفااي اًمقؿـااك، ويـصااى رضمؾااف ارضمؾااف اًمقًاا ر وخياارجاوريمااف إيًاا

أن جيعؾ يمعى رضمؾاف اًمقناى  ًمألموم، وآومؽماش:اًمقؿـك ويقضمف أصوسمعفو 

ومرؿمًو ًمف سمعد أن يضعفو سمحقاٌ ياكم فمفاره إرض، ويـصاى رضمؾاف اًمقؿـاك 

ًمألموم، وهذه اجلؾًوت ويضع أـمراف سمطقن أصوسمعفو قمغم إرض متقضمفًو 

أدب اجلؾاقس   عؾؿ أماوم اعمعؾاؿ، وىماد قمؾؿـاوهقئوت إدب اًمتل جيؾًفو اعمت

أموم اًمعؾامء ضمؼميُؾ قمؾقف اًمًالم طمقـام ضمؾس أموم اًمـٌل صاغم اهلل قمؾقاف وآًماف 

 إمَِم  ضَمَؾاَس  طَمتَّاكوصحٌف وؾمؾؿ ًمقًلًمف قمـ أماقر اًماديـ، ومػال احلاديٌ: ))

ِالِّ  ٌََتْقافِ  وَمَلؾْماـَدَ  ،َوؾَمااؾَّؿَ  قَمَؾْقافِ اهلُل  َصاغمَّ  اًمـٌَّ ٌََتْقااِف، إمَِم  ُريْم ْقافِ  َوَوَواعَ  ُريْم  قَمااغَم  يَمػَّ

دُ  َيو َوىَموَل  وَمِخَذْيِف، يِن  حُمَؿَّ ـْ  َأظْمؼِمْ ؾْماَلمِ  قَم  ظمرضمف مًؾؿ وأمحد. أ ((اإْلِ
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وممو يالطمظ مـ سمعض اًمذيـ مل يتحؾقا سموٕدب ضمؾقؾمفؿ أموم اًمشققخ 

هبقئوت ٓ شمؾقؼ، ومؿـفؿ مـ يؿد رضمؾف، ومـفؿ مـ يرومع ريمٌتقف، ومـفؿ مـ 

ىمريًٌو مـ اعمضطجع، وظمصقصًو ذم اعمحورض اًمعومي يموعمحورضات أو يؽقن 

وىموت، ؾمقاء يمون قع إطمقال وإاًمدروس اًمعومي، وإدب مطؾقب ذم مج

 ذم درس ظموص أو قموم، ومٌوٕدب يـول اًمطوًمى كقر اًمعؾؿ وسمريمتف.

ن يـٌفف .. أويـٌغل ًمؾؿعؾؿ إن رأى مـ أطمدهؿ ضمؾقؾمًو قمغم هقئي ٓ شمؾقؼ

همػم مٌوذة، ومنن شمؽرر مـف.. ومؾققضمفف قمغم اكػراد، ومنن قمود مرة  سمطريؼي أوًٓ 

 طمدهؿ هبذا إدب.أاًمطالب طمتك ٓ يًتفلم  مأظمرى.. ومؾقؽـ اًمتـٌقف أمو

وؾمؽقت اعمعؾؿ قمـ ذًمؽ سمحجي ظمقومف مـ أن يـػر اًمطوًمى مـ اًمعؾؿ.. 

ؿ قمغم مدقموة ًمٌؼقي اًمطالب أن يتفووكقا هبذه أداب، ويؽقن اعمعؾؿ قمقكو هل

تخكم قمـفو واًمعقوذ سموهلل، ومؾقس اعمطؾٌق اًمتتـػػم وٓ اًمًؽقت: وًمؽـ اًم

 اًمعالج سمٌمء مـ احلؽؿي.

 إٔ ٫ تٛعع ايهتأ ع٢ً ا٭ضض َباؾط٠ ٚ ٫ خًف ايظٗٛض. .7

اًمؽتوب اًمذي يتعؾؿ مـف اعمتعؾؿ جيى أن ُيعظَّؿ: ٕكف حيؿؾ اًمعؾؿ 

يعظؿ  اعمـًقب إمم احلٌقى صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، ومنن مل

اًمطوًمى اًمؽتوب.. ومؾـ يعظؿ اًمعؾؿ أسمدًا، وًمـ يًتطقع سمعد ذًمؽ أن يغرس 

 ذم ىمؾقب اًمـوس شمعظقؿ اًمعؾؿ واًمديـ: وهلذا ىمول اًمؼوئؾ:
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 وًمااق قمظؿااقه ذم اًمصاادور ًمعظؿااق وًمق أن أهؾ اًمديـ صوكقه صوهنؿ

ووع اًمؽتوب قمغم إرض مٌوذة دون ووع رء حتتف هق إؾموءة  ومننَّ  

قـٌغل ذًمؽ ووعف سمؿقوع يؽقن ظمؾػ اجلوًمس، ومًمألدب مع اًمعؾؿ، ومثؾ 

 طمجره،أن يضعف ذم مؽون مـوؾمى، يملن يضعف قمغم اًمؽرد اعمعد ًمف، أو قمغم 

ووع  ..ومـ إظمطوء اًمتل يرشمؽٌفو اًمٌعض اًمققم دون أن يعؾؿ سمذًمؽ

ػ قمغم إرض مًـقدًا سمجدار صمؿ يقضمف ىمدمف إًمقف، ومفذا اًمؽتوب أو اعمصح

ٓ جيقز مع يمالم احلؼ شمعومم ذم قماله، سمؾ جيى رومعف ذم مؽون ٓ يداس 

وأن يؽرم ويعظؿ،  وأ، ٓ شمقضمف إىمدام إًمقف إن مل يؽـ مرشمػعًو، سموٕرضمؾ،

 ومقـٌغل ًمؾؿعؾؿ مالطمظي ذًمؽ وشمقضمقف اًمطوًمى إن أظمؾَّ هبذا إدب.

اًمؼرآن ومقق مجقع اًمؽتى، صمؿ يمتوب اًمتػًػم، صمؿ  ويـٌغل أن يضع

 اإلؾمالم سمرهون طمديٌ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ. ىمول اًمشقخ

 اًمقاضمى اًمتعظقؿ ذم يمتوسمف )شمعؾقؿ اعمتعؾؿ ـمرق اًمتعؾؿ(: ))ومـ لاًمزركقضم

 ؾموئر ومقق اًمتػًػم يمتوب ويضع ،اًمؽتوب إمم ضمؾاًمرِّ  يؿد ٓ أن :ًمؾعومل

 اها. اًمؽتوب(( قمغم آظمر ؿمقئوً  يضع وٓ، شمعظقامً  اًمؽتى

ويـٌغل ًمؾؿعؾؿ أيضًو أن يراقمل ذًمؽ مع كػًف، ومنن اًمطوًمى يتعؾؿ مـ 

ؾمـجد اًمطالب يرمقن سمؽتٌفؿ  ومعؾ اعمعؾؿ، ومؾق يمون اعمعؾؿ ٓ يؾتزم سمذًمؽ..

 ذم أي مؽون دون مٌوٓة.
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٘ٹ يًهتاب ٚصفح ٚضق٘. .8  ٬ٜسظ نٝف١ٝ محً

قمغم شمعظقؿ اًمعؾؿ اعمقضمقد ومقف، ومؿـ اخلطل ومنن يمقػقي محؾ اًمؽتوب شمدل 

ؽتوب سمطريؼي شمظفر قمدم اطمؽمامف ًمؾعؾؿ، ومال يؿًؽ اًمؽتوب مـ ًمأن حيؿؾ ا

اًمطرف، وٓ حيريمف يمثػمًا يؿـي وينى مع طمريمي يده: سمؾ يـٌغل ًمف أن يضؿف 

يـٌغل ًمطوًمى اًمعؾؿ أن ٓ يلظمذ اًمؽتوب مم صدره: ًمقظفر شمعظقؿف ًمؾعؾؿ: وإ

ذم يمتوسمف  لاًمزركقضم اإلؾمالم سمرهونشمومي، ىمول اًمشقخ  إٓ وهق قمغم ـمفورة

ل ومقـٌغ اًمؽتوب، شمعظقؿ: اًمعؾؿ شمعظقؿ )شمعؾقؿ اعمتعؾؿ ـمرق اًمتعؾؿ(: ))ومـ

 .سمطفورة إٓ اًمؽتوب يلظمذ ٓ أن اًمعؾؿ ًمطوًمى

 إكام: ىمول أكف شمعومم اهلل رمحف احلؾقاين إئؿي ؿمؿس اًمشقخ قمـ وطمؽك

 .سمطفورة إٓاًمؽوهمد أظمذت مو ومنين سموًمتعظقؿ، اًمعؾؿ هذا كؾً

 ويمون ًمقؾي، ذم مٌطقكو يمون اًمنظمس إئؿي ؿمؿس اإلموم واًمشقخ

 سموًمطفورة، إٓ يؽرر ٓ يمون ٕكف مرة قمنمة ؾمٌع اًمؾقؾي شمؾؽ ذم وشمقول يؽرر،

 سمف(( اها. اًمعؾؿ كقر ومقزداد كقر واًمقوقء كقر اًمعؾؿ ٕن وهذا

                                                 

 اًمؽوهمد: هق ورق اًمؽتوسمي. (1)

هق اإلموم حمؿد سمـ أمحد اًمنظمًك، يمون قمالمي طمجي، متؽؾام، ومؼقفو، أصقًمقو، مـوفمرا، وهق  (2)

سمؾدة مـ كقاطمل ظمراؾمون، يمٌػمة واؾمعي  ، كًٌتف إمم هظمًك1191/ 483يمثػم اًمتلًمقػ، شمقرم قموم 

 (.5/65وقمي مـ اًمعؾامء ) اعمعجؿ ظمرج مـفو مج

 (28شمعؾقؿ اعمتعؾؿ ـمرق اًمتعؾؿ ) (3)



  

   ُح َمَؼاِصِد َحَؾَؼات افتَّْعؾِْقؿ ِؿ افَػَفْقؿ ََشْ   َدَفْقُؾ ادَُعؾِّ

 

47 

ورق اًمؽتوب، ومؾقس مـ قػقي صػح ؿ أن يالطمظ يميمام يـٌغل ًمؾؿعؾ

ظفر مـ شمصػحف صقت دب أن يتصػح اًمطوًمى ورق اًمؽتوب سمشدة، أو يَ إ

ف اهلل يؼؾى ورق اًمؽتوب أموم اإلموم قموزم، ومؼد يمون اإلموم اًمشوومعل رمح

ومقؽقن ىمد  ،خموومي أن يظفر مـ شمصػحف صقٌت  :سمرومؼ ؿمديد رمحف اهلل وًمؽم

اؾمتعامل اًمريؼ ذم ىمؾى  ؿمقخف، يمام أكف يـٌغل اًمتـٌقف قمـ عأؾموء إدب م

اًمقرق: ومنن ذًمؽ مـ إؾموءة إدب، وحيرم ذًمؽ مع يمتوب اهلل شمعومم ذم 

.. قماله، ومنن يمون ٓ يًتطقع ىمؾى اًمقرق إٓ سموؾمتعامل مو يٌؾؾ سمف إصٌعف

 ًمؽتوب اهلل.و ًمؾعؾؿ اًمريؼ: عمو ومقف مـ إهوكي ، وٓ يًتعؿؾاعموء ومؾقًتعؿؾ

 بإدابت٘.ايتعاّ ايػهٛت عٓس ا٭شإ ٚا٫ؾتغاٍ  .9

ومنن اًمًؽقت واإلصغوء ًمؾؿمذن وإضموسمتف مـ شمعظقؿ اًمديـ: ٕكف كداء 

 :احلؼ شمعومم ذم قماله، ومقًـ اإلصغوء ًمف وقمدم آؿمتغول سمغػمه إٓ ًميورة

إضموسمي اعممذن يمام ورد ذًمؽ قمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف سمٌمء إٓ  يشتغؾ ومال

ََم  قاَؾُؼقفُ  افـَِّداءَ  َشِؿْعُتؿْ  إَِذاوؾمؾؿ طمقٌ ىمول: )) نُ  َيُؼقُل  ـَ (( أظمرضمف ادَُْمذِّ

 اًمٌخوري.

 عويـٌغل أن يتخؾؼ اعمعؾؿ أوٓ هبذا اخلؾؼ، ومقؼطع طمديثف قمـ ؾمام

 اًمـداء: ًمقـغرس هذا اًمتعظقؿ ذم ىمؾقب اعمتعؾؿلم.
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ومؾقعقدهؿ اإلشمقون سموًمدقموء اًمقارد قمـ اًمـٌل صغم  ..صمؿ سمعد اكتفوء اًمـداء

اَلِة اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، وهق:  ِي، َواًمصَّ قْمَقِة اًمتَّومَّ اًمؾَُّفؿَّ َربَّ َهِذِه اًمدَّ

َرضَمَي اًمَعوًمَِقَي  َف َواًمدَّ َ دًا اًْمَقؾِمقَؾَي َواًْمَػِضقَؾَي، َواًمنمَّ اًْمَؼوِئَؿِي، آِت ؾَمقَِّدَكو حُمَؿَّ

َٓ ُهْ  ِذي َوقَمْدشَمُف ، إِكََّؽ  ومِْقَعَي، َواسْمَعْثُف اعْمََؼوَم اعمَْْحُؿقَد اًمَّ ـْ ، ومَ ِؾُػ اعمِْقَعودَ اًمرَّ َع

ٌِْد  ـِ قَم َؿ ىَموَل  اهللَصغمَّ  اهللَأنَّ َرؾُمقَل : َريِضَ اهلُل قَمـُْف  اهللِ ضَموسمِِر سْم  :قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ

ـْ َؿاَل ِحَغ َيْسَؿُع افـَِّداءَ )) ةِ  :َم ْظَقِة افتَّامَّ ُفؿَّ َربَّ َهِذِه افدَّ ََلِة  ،افؾَّ َوافصَّ

 ..افَِّذي َوَظْدَتفُ  َُمُْؿقداً  َواْبَعْثُف َمَؼاماً  ،اْفَقِشقَؾَة َواْفَػِضقَؾةَ  اً دآِت ُُمَؿَّ  ،اْفَؼائَِؿةِ 

ْت َفُف َصَػاَظتِل َيْقَم اْفِؼَقاَمةِ   ((. أظمرضمف اًمٌخوري.َحؾَّ

ـْ َؿاَل ِحَغ ُيـَاِدي اْدُـَاِديوذم روايي قمـد اإلموم أمحد: )) ُفؿَّ َربَّ  :َم افؾَّ

ةِ  ْظَقِة افتَّامَّ ََلِة اْفَؼائَِؿةِ  ،َهِذِه افدَّ دٍ  ،َوافصَّ َّل  َواْرَض َظـُْف ِرضاً  ،َصؾِّ َظَذ ُُمَؿَّ

 ((.َفُف َدْظَقَتفُ  اهللاْشَتَجاَب  ..َتْسَخُط َبْعَدهُ 

وىمد اؾمتحى سمعض أهؾ اًمعؾؿ يمذًمؽ اًمدقموء ًمؾقاًمديـ سمعد آكتفوء مـ 

( مخس مرات، وسمعد اخلومًي  َربِّ اهْمِػْر زِم ف: )هذا اًمدقموء سمؼقًم وًمقاًمديَّ

ُفؿَّ يؼقل: )   )وارمحفام يمام رسمقوين صغػما(، صمؿ :يؼقل  اًْمَعْػقَ    َؽ ًمُ لَ ًْ كَ    إّكو   اًمؾَّ

اِئَؿي،  َواًْمَعوومَِقيَ  ـِ  ذِم ، َواعُمَعووَموَة اًمدَّ ي ظِمَرةِ و اًمدِّ ْٔ ْكَقو َوا ـْ اًمد  ـِ  َأَكسٍ (، وَمَع  َموًمٍِؽ  سْم

َؿ وَمَؼوَل  اهلُلَصغمَّ  اهللِضَموَء َرضُمٌؾ إمَِم َرؾُمقِل : ىَموَل  َريِضَ اهللُ قَمـْفُ  َيو  :قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ

 َأوْمَضُؾ  اهللَرؾُمقَل 
ِ
قَموء ْكَقا )) :ىَموَل  ؟َأي  اًمد  َتْسَلُل َربََّؽ اْفَعْػَق َواْفَعاؾَِقَة ِف افدُّ

ـْ ا ((،َواْْلِخَرةِ   َأوْمَضُؾ  اهللِ َيو َرؾُمقَل  :وَمَؼوَل  ،ًْمَغدِ صُمؿَّ َأشَموُه ِم
ِ
قَموء  :ىَموَل  ؟َأي  اًمد 
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ْكَقا َواْْلِخَرةِ )) َؽ اْفَعْػَق َواْفَعاؾَِقَة ِف افدُّ ٌَ  ((،َتْسَلُل َربَّ  ،صُمؿَّ َأشَموُه اًْمَقْقَم اًمثَّوًمِ

 َأوْمَضُؾ  اهللِ َيو َرؾُمقَل  :وَمَؼوَل 
ِ
قَموء َربََّؽ اْفَعْػَق َواْفَعاؾَِقَة ِف َتْسَلُل )) :ىَموَل  ؟َأي  اًمد 

ْكَقا َواْْلِخَرةِ  ْكَقا ،افدُّ َؾَؼْد  ..ُثؿَّ ُأْظطِقَتُفََم ِف اْْلِخَرةِ  ،َؾنِكََّؽ إَِذا ُأْظطِقَتُفََم ِف افدُّ

 (( أظمرضمف اإلموم أمحد.َأْؾَؾْحَت 

ويليت سمف اعمعؾؿ مع اًمطالب سمصقت واطمد طمتك يتعقدوا قمؾقف ويًفؾ 

 قمؾقفؿ طمػظف.

يمام يعقدهؿ اًمدقموء سملم إذان واإلىمومي، ويذيمرهؿ دائام سملكف وىمً 

ـِ ومَ اؾمتجوسمي ومؾقدقمقا ٕكػًفؿ وًمقاًمدهيؿ وأطمٌوهبؿ وإمي أمجع:  ـْ َأَكِس سْم َع

َظاُء َّل )) :قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّؿَ  اهللُ َصغمَّ  اهللِىَموَل َرؾُمقُل  :ىَموَل  َريِضَ اهلُل قَمـُْف  َموًمٍِؽ  افدُّ

َؿاَمةِ ُيَردُّ   أظمرضمف أمحد وأسمق داود واًمؽممذي. ((َؾاْدُظقا، َبْغَ آْلََذاِن َواْْلِ

 اْتكاز اغتعُاٍ ايؿٓط ايا تٴشٌُ فٝٗا ايهتأ خًف ايظٗط. .10

أي: احلؼوئى  ،ومـ أوموت اًمتل اكتنمت ذم هذا اًمزمون اؾمتعامل اًمشـط

اًمتل حتؿؾ ظمؾػ اًمظفر، ومؾقس ذًمؽ مـ آداب اًمعؾؿ، إذ يمقػ جيعؾ 

ًمى يمتى قمؾؿف اعمعظؿي ظمؾػ فمفره، ومفذا يـٌ  قمـ قمدم شمعظقؿ، وحيرم اًمطو

ومعؾ ذًمؽ إن يمون ذم احلؼقٌي ىمرآكًو أو يمالم اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف 

وؾمؾؿ، ومنن ذًمؽ مـ هطقط أقمداء اًمديـ، طمقٌ ضمعؾقا اًمطوًمى حيؿؾ 

يمتوسمف ظمؾػ فمفره، وهذا مـ وصػ أهؾ اًمـور اًمذيـ ىمول ومقفؿ اعمقمم شمعومم 
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ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  چ ذم قماله: 

، ومال يـٌغل ًمؾطوًمى أن جيعؾ طمؼقٌتف ظمؾػ فمفره {٥١ – ٥٠االنشقاق  } چڳ

وومقفو اًمعؾؿ اًمذي يتؾؼوه، ويـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يـتؼد ذًمؽ إذا رآه مـ اًمطالب، 

وأن حيذرهؿ مـ ومعؾ ذًمؽ، وأن يٌلم هلؿ أن ذًمؽ مـ إؾموءة إدب مع 

اًمعؾؿ ومع اهلل شمعومم ذم قماله ومع اًمـٌل حمؿد صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف 

 .، وًمقشـع هلؿ هذا إمر طمتك يتجـٌقهوؾمؾؿ

ٛٻزٚا اهلِ عٓس فٛات اشبري .11 ٚايفطح بتٛفٝل اهلل  ,ٚاسبعٕ عًٝ٘ ,إٔ ٜؿاٖسٚا ٜٚع

 ٚق٠ٛ ايٓسّ ع٢ً اهلفٛات. ,يفعً٘

يتعؾؿ مـ ومعؾ اعمعؾؿ،  ويؽقن ذًمؽ سمدايي ذم اعمعؾؿ كػًف، ومنن اًمطوًمى

يمام ذيمركو مرارًا، ومػمون ذًمؽ ومقف فموهرًا ضمؾقًو ويـغرس ومعؾ اعمعؾؿ ذم ىمؾٌف، 

اهلؿ إذا وموت قمؾقفؿ ظمػم، وًمق يمون ذًمؽ  سمؼقًمف وومعؾف ومقعقدهؿ اعمعؾؿومقف، 

اًمػقات سمعذر مـ آقمذار: طمتك يـوًمقا أضمر ذًمؽ اخلػم سمًٌى طمنهتؿ، وأن 

حيزكقا قمغم ومقاشمف طمزكًو ؿمديدًا: طمتك يثؿر ذًمؽ احلزن مهًي قموًمقي ًمإلىمٌول قمغم 

اخلػم واحلرص قمغم قمدم ومقاشمف مرة أظمرى، ومنذا رأى اعمعؾؿ مـ أطمدهؿ 

ره اهمتـوم ومقام هق آسموًمتحن واهلؿ واحلزن، واًمعزم قمغم  ومقات ظمػم ومؾقذيمَّ

 آٍت.
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يمام يـٌغل ًمف أن يذيمرهؿ سموًمػرح إن وومؼ اهلل أطمدهؿ إمم ومعؾ ظمػم، ومحد 

هلل قمغم شمقومقؼف، سمحقٌ ٓ يغػؾ اًمطوًمى قمـ اؾمتشعور أن اهلل شمعومم هق مـ ا

ىمط،  وومؼف ًمذًمؽ، وًمقٓ شمقومقؼ اهلل شمعومم ًمف مو اؾمتطوع ومعؾ ظمػم مـ اخلػمات

شمعومم ذم قماله، وشمعظقؿ اًمديـ، ومٌفذا يـغرس ذم ىمؾى اعمتعؾؿ شمعظقؿ احلؼ 

ذًمؽ قمالمي اهلل ومقؿـ يريد ًمف اخلػم، ويريد ًمف اًمـجوة ذم اًمدكقو  وًمقٌلم ًمف أن

 صغم اًمـٌل قمـد يمـو:  ىمول مًعقد ريض اهلل قمـف سمـ اهلل قمٌد ومعـوإظمرى، 

قمؾقف  اهلل صغم سموًمـٌل أكوخ طمتك رايمى وملىمٌؾ وؾمؾؿ، قمؾقف وآًمف وصحٌف اهلل

 أكصًٌ شمًع مًػمة مـ أشمقتؽ إين اهلل رؾمقل يو:  ومؼول وؾمؾؿ، وآًمف وصحٌف

 ومؼول أؾمفرشموين، ظمؾتلم قمـ ٕؾملًمؽ هنوري وأفمؿلت ًمقكم، وأؾمفرت سمدين،

:  ومؼول ؟(( اشؿؽ ما)):  وؾمؾؿ قمؾقف وآًمف وصحٌف اهلل صغم اهلل رؾمقل ًمف

 اهلل قمالمي قمـ أؾملًمؽ:  ىمول ((.اخلر زيد أكت بؾ)):  ىمول اخلقؾ. زيد أكو

 يعؿؾ ومـ وأهؾف اخلػم أطمى إين يريد، ٓ ومقؿـ قمالمتف وقمـ يريد، ومقؿـ

 اًمـٌل ومؼول إًمقف، طمــً رء مـف وموشمتـل ومنن صمقاسمف، أيؼـً سمف قمؿؾً وإن سمف،

 ؾقؿـ وظَلمتف يريد، ؾقؿـ اهلل ظَلمة)):  وؾمؾؿ قمؾقف وآًمف وصحٌف اهلل صغم

 ((شؾؽت واد أي ف يبال ل ثؿ هلا، هقلك آلخرى ف أرادك أو يريد ّل

أظمرضمف اًمطؼماين.
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وإذا وىمع أطمدهؿ ذم هػقة مـ اهلػقات سمضعػ كػس، أو شمؾٌقس إسمؾقس 

قمؾقف.. ومؾقٌودر سموًمتقسمي ذم طمقـفو واًمـدم سمشدة: طمتك ٓ يعقد إًمقفو مرة أظمرى، 

ويًتحًـ أن يذيمر هلؿ اعمعؾؿ ؿمقئًو مـ اًمؼصص اًمتل شمعقـفؿ قمغم ذًمؽ، 

وصور قمـده  اهللُ  فُ ؾَ ٌِ ؼَ ضواًمتل ومقفو ذيمر مـ شموب وكدم ورضمع إمم اهلل شمعومم، وم

مؼرسمًو سمعد أن يمون سمعقدًا مـف: طمتك ٓ يقلؾمقا مـ رمحي اهلل، ومؼد ىمول اًمـٌل 

ؾُّ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) ـِ  ـُ طَّائِغَ  َوَخْرُ  َخطَّاءٌ  آَدمَ  اْب  اخْلَ

اُبقنَ   ـ موضمف.أظمرضمف اًمؽممذي واسم ((افتَّقَّ

ٛٻزٚا اسبطظ ع٢ً ازبُاع١ يف ايضًٛات  .12  اشبُؼ.إٔ ٜع

سمتذيمػمهؿ دائام سمػضؾ اجلامقمي ومو ورد ومقفو مـ ومضؾ، ومؿـ ذًمؽ وذًمؽ 

ََمَظةِ  َصََلةُ ىمقًمف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))  َصََلةِ  َظَذ  َتْػُضُؾ  اْْلَ

ـَ  بَِسْبعٍ  اْفَػذِّ  ي (( أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ، وىمقًمف صغم اهلل قمؾقف َدَرَجةً  َوِظْؼِ

ـْ وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) ََمَظِة.. َمْسِجدِ  إَِػ  َراَح  َم  َشقَِّئًة، ََتُْحق َؾَخْطَقةٌ  اْْلَ

(( أظمرضمف أمحد، وذم روايي قمـد َوَراِجًعا َذاِهًبا َحَسـَةٌ  َففُ  ُتْؽَتُب  َوَخْطَقةٌ 

ُجؾِ  َصََلةُ اًمٌخوري: )) ََمَظةِ  ِف  افرَّ ُػ  اْْلَ  ُشقؿِفِ  َوِف  َبْقتِفِ  ِف  َصََلتِفِ  َظَذ  ُتَضعَّ

ًسا ـَ  ََخْ ي فُ  َوَذفَِؽ  ِضْعًػا؛ َوِظْؼِ َل، إَِذا َأكَّ ـَ  َتَقضَّ  إَِػ  َخَرَج  ُثؿَّ  اْفُقُضقَء، َؾَلْحَس

ََلُة.. إِّلَّ  ُُيِْرُجفُ  َّل  اْدَْسِجدِ  ْ  افصَّ ا َففُ  ُرؾَِعْت  إِّلَّ  َخْطَقةً  َُيْطُ  َل  َوُحطَّ  َدَرَجٌة، ِِبَ

ا َظـْفُ  .. َؾنَِذا َخطِقَئٌة، ِِبَ ْ  َصذَّ هُ  ِف  َدامَ  َما َظَؾْقفِ  ُتَصعِّ  اْدَََلئَِؽةُ  َتَزْل  َل ُفؿَّ  ُمَصَلَّ  افؾَّ
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ُفؿَّ  َظَؾْقفِ  َصؾِّ  ُف، افؾَّ ؿْ  َيَزاُل  َوَّل  اْرََحْ ـُ ََلةَ  اْكَتَظرَ  َما َصََلةٍ  ِف  َأَحُد ، وىمول ((افصَّ

ـْ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) لَ  َم ََلِة، َتَقضَّ  اْفُقُضقَء، َؾَلْشَبغَ  فِؾصَّ

ََلةِ  إَِػ  َمَشك ُثؿَّ  َها ادَْْؽُتقَبِة، افصَّ ََمَظِة، َمعَ  افـَّاِس، َأوْ  َمعَ  َؾَصَلَّ  ِف  َأوْ  اْْلَ

 (( أظمرضمف مًؾؿ.ُذُكقَبفُ  َففُ اهللُ  َؽَػرَ  اْدَْسِجِد..

ويـٌغل زيودة احلٌ واًمتذيمػم سمصالة اًمعشوء واًمػجر: ٕن اًمؽثػم 

ىمول اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: يتخؾػ قمـفو ويتؽوؾمؾ، وىمد 

ـْ  ِرَجاٌل  َفَقـَْتِفَغَّ )) َّ ِؿقعِ  ِف  اْْلِخَرةَ  اْفِعَشاءَ  َيْشَفُدونَ  َّل  اْدَْسِجدِ  َحْقَل  ِِم  َأوْ  اْْلَ

َـّ  َؿ َطِب  بُِحَزمِ  ُبُققِِتِؿْ  َحْقَل  َٓلَُحرِّ أظمرضمف اإلموم أمحد، وذم روايي قمـد  ((اِْلَ

ـْ  ِرَجاٌل  َفَقـَْتِفَغَّ اإلموم أمحد أيضًو: ))  َأوْ  اْفِعَشاءَ  َيْشَفُدونَ  َّل  اْدَْسِجدِ  َحْقلِ  ِم

َـّ  َؿ َطِب  بُِحَزمِ  ُبُققِِتِؿْ  َحْقَل  َٓلَُحرِّ ، واًمتخؾػ قمـ صالة اًمعشوء واًمػجر ((اِْلَ

ؼد ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف قمـ اجلامقمي هق مـ قمالمي اعمـوومؼلم، وم

ََلةِ  َأْثَؼُؾ وصحٌف وؾمؾؿ: ))  اْفَػْجِر، َوَصََلةُ  اْفِعَشاءِ  َصََلةُ  ادُْـَاؾِِؼغَ  َظَذ  افصَّ

ا ؾِقِفََم.. َما َيْعَؾُؿقنَ  َوَفقْ  ْؿُت  َوَفَؼْد  َحْبًقا، َوَفقْ  َٓلََتْقُُهَ نَ  آُمرَ  َأنْ  َُهَ َن، ادَُْمذِّ  َؾُقَمذِّ

َطِب  ُحُزمُ  َمَعُفؿْ  بِِرَجالٍ  َمِعل َأْكَطؾَِؼ  ُثؿَّ  بِافـَّاِس، ُيَصعِّ  َرُجًَل  آُمرَ  ُثؿَّ   إَِػ  اِْلَ

ُػقنَ  َؿْقمٍ  ـْ  َيَتَخؾَّ ََلةِ  َظ َق  افصَّ أظمرضمف اًمٌخوري  ((بِافـَّارِ  ُبُققَِتُؿْ  َظَؾْقِفؿْ  ،َؾُلَحرِّ

 ومًؾؿ.
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وهق ضمور  ومال يـٌغل ًمؾطوًمى أن يؽمك صالة اجلامقمي ذم اعمًجد

 ارِ ِْلَ  ةَ ََلْ َص  َّلْ ًمؾؿًجد، ومؼد ىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))

 (( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي.دِ جِ ْس ادَ  ِف  ّلَّ إِ  دِ جِ ْس ادَ 

يمام أكف يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يؽقن ىمدوة ًمؾؿتعؾؿلم ذم هذا، ومػموكف أمومفؿ 

قمغم صالة اجلامقمي ذم صالة اجلامقمي ذم اعمًجد، أّمو أن يطؾى مـفؿ اعمحوومظي 

ذم اعمًجد، صمؿ ٓ يروكف ذم اعمًجد أمومفؿ.. ومنن يمالمف ًمـ يمصمر ومقفؿ، ًمق 

 ومؼط، وموعمعؾؿ هق اًمؼدوة إول ًمؾؿتعؾؿ. أصمر.. ومًقؽقن اًمتلصمػم ممىمتوً 

ــش٢     .13 ــطظ عًــ٢ ايــٛتط ٚايغ ٛٻزٚا اسب ــ ــًٛات  ,إٔ ٜع ــأ ايض ــٔ   ,ٚضٚات ٚ,ريٖــا َ

 ايٓٛافٌ.

اًمقشمر سمعد صالة اًمعشوء  سمصالة ويرهمٌفؿومقعقدهؿ اعمعؾؿ ذًمؽ، 

وسمعديتفو ىمٌؾ اكٍماومفؿ مـ احلؾؼي إن يموكً احلؾؼي ذم اعمًوء، وأن يؽقن 

أىمؾ مو يصؾقكف مـ اًمقشمر صمالث ريمعوت، ومنكف يؽره اعمقافمٌي قمغم ريمعي واطمدة 

ـِ ومؼط مـف، وأيمثره إطمدى قمنم ريمعي، ومؼد ورد  ـِ  قَم ٌَّوٍس ريض اهلل قمـفام  اسْم قَم

ِلَّ  َأنَّ  سمَِثاَلٍث، أظمرضمف أمحد،  ُيقشمِرُ  يَمونَ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقِف َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ اهلُل  َصغمَّ  اًمـٌَّ

وذم  يؼرأون ذم آومم )ؾمٌح اؾمؿ رسمؽ(، وذم اًمثوكقي )ىمؾ يو اهيو اًمؽوومرون(،

ـِ اًمثوًمثي اإلظمالص واعمعقذشملم، وم ـِ  َع ٌَّوٍس ريض اهلل قمـفام أيضوً  اسْم ىَموَل:  قَم

ِل   يَمونَ  ٌِِّح  :سمَِثاَلٍث  ُيقشمِرُ  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقِف َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ اهلُل  َصغمَّ  اًمـٌَّ ًَ  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  سمِ
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قَْمغَم  ْٕ َو َيو َوىُمْؾ  ،ا ، وًمقذيمر هلؿ َأطَمٌد. أظمرضمف أمحد،اهلُل  ُهقَ  َوىُمْؾ  ،اًْمَؽوومُِرونَ  َأهي 

سمعد يمؾ ومؽمة مو ورد قمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف ذم ومضؾ اًمقشمر ، 

ـْ ذًمؽ ىمقًمف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) ومـ ْ  َم  َؾَؾْقَس  ُيقتِرْ  َل

ـْ  َحؼ   اْفَقْترُ (( أظمرضمف أمحد، وذم روايي: ))ِمـَّا ْ  َؾَؿ  ىَموهَلَو ((ِمـَّا َؾَؾْقَس  ُيقتِرْ  َل

  صَماَلصًمو. أظمرضمف أمحد وأسمق داود.

سمصالة اًمضحك ىمٌؾ اكٍماومفؿ إن يموكً احلؾؼي ذم وىمً  ويرهمٌفؿ

اًمضحك، وأىمؾفو ريمعتون، وأيمؿؾفو قمـد اًمشقخ اسمـ طمجر اصمـو قمنم ريمعي، 

وأومضؾفو صمامن، وقمـد اًمشقخ اًمرمكم أيمؿؾفو وأومضؾفو صمامن، ويصكم هق معفؿ 

ًمقشجعفؿ وحيثفؿ قمؾقفو، وًمقذيمر هلؿ يمذًمؽ سمعد يمؾ ومؽمة مو ورد قمـ اًمـٌل 

ـِ  ف وآًمف وصحٌف ذم ومضؾ اًمضحك، فصغم اهلل قمؾق ٌَّوٍس ريض اهلل قمـفام اسْم  قَم

 ًُ  َثََلٌث )) َيُؼقُل: َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقَل  ىَموَل: ؾَمِؿْع

َـّ  َـّ  َؾَرائُِض  َظَعَّ  ُه ٌع: َفُؽؿْ  َوُه َحك َوَصََلةُ  َوافـَّْحُر، اْفَقْتُر، َتَطقُّ (( افضُّ

 َصْقمِ  سمَِثاَلٍث: ظَمِؾقكِم  َأْوَصويِن  ُهَرْيَرَة ريض اهلل قمـف: ىَموَل َأسُمق، وأظمرضمف أمحد

ومٍ  صَماَلصَميِ  ـْ  َأيَّ َحك، ،َوَصاَلةِ  ؿَمْفرٍ  يُمؾِّ  ِم َٓ  اًمض  َّٓ  َأَكومُ  َو ِوشْمٍر. أظمرضمف  قَمغَم  إِ

َـّ  َٓ  اًمٌخوري ومًؾؿ، وذم روايي قمـد اإلموم أمحد: ))صَماَلٍث  َأسَمًدا((،  َأَدقُمُف

ـْ وىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) َحك.. ُصْػَعةِ  َظَذ  َحاَؾظَ  َم  افضُّ

اَكْت  َوإِنْ  ُذُكقُبفُ  َففُ  ُؽِػَرْت  ((، أظمرضمف أمحد واًمؽممذي واسمـ اْفَبْحرِ  َزَبدِ  ِمْثَؾ  ـَ



   ُح َمَؼاِصِد َحَؾَؼات افتَّْعؾِْقؿ ِؿ افَػَفْقؿ ََشْ   َدَفْقُؾ ادَُعؾِّ

 

56 
 

ؾِّ  َظَذ  ُيْصبُِح موضمف، وىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))  ُشََلَمك ـُ

ـْ  ؿْ  ِم ـُ ؾُّ  َصَدَؿٌة، َأَحِد ـُ ؾِقَؾةٍ  َصَدَؿٌة، َتْسبِقَحةٍ  َو  َصَدَؿٌة، َوَتْؽبَِرةٍ  َصَدَؿٌة، َوَِتْ

ِؿقَدةٍ  ـْ  َوََنْلٌ  َصَدَؿٌة، بِادَْْعُروِف  َوَأْمرٌ  َصَدَؿٌة، َوََتْ  َوُُيِْزئُ  َصَدَؿٌة، اْدُـَْؽرِ  َظ

ؿْ  ـُ ـْ  َأَحَد فِ  َذفَِؽ  ِم ؾِّ َعَتانِ  ـُ ـْ ُعُفََم َيرْ  َر ـْ  ـَ َحك ِم (( أظمرضمف مًؾؿ وأمحد افضُّ

 ِف وأسمق داؤود، وذم روايي أكف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ىمول: ))

ْكَسانِ  َق  َأنْ  َؾَعَؾْقفِ  َمْػِصٍؾ، ِماَئةِ  َوَثََلُث  ِشتُّقنَ  اْْلِ ـْ  َيَتَصدَّ ؾِّ  َظ  ِمـَْفا َمْػِصؾٍ  ـُ

ـْ  ىَموًُمقا: ((،َصَدَؿةً  ِذي وَمَؿ  ِف  افـَُّخاَظةُ )) ىَموَل: اهللَِّ؟ َرؾُمقَل  َيو َذًمَِؽ  ُيطِقُؼ  اًمَّ

ءُ  َأوْ  َتْدؾِـَُفا اْدَْسِجدِ  ْ قفِ  افقَّ ـْ  ُتـَحِّ ْ  َؾنِنْ  افطَِّريِؼ، َظ َعَتا َتْؼِدْر.. َل ـْ َحك َؾَر  افضُّ

ِزئُ   .(( أظمرضمف أمحد وأسمق داؤودَظـَْؽ  ُُتْ

يمام يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يعقدهؿ وحيثفؿ قمغم رواشمى اًمصؾقات اعمػرووي 

اًمؼٌؾقي واًمٌعديي مـفو، وؾمقاء يموكً اعمميمدة أو همػم اعمميمدة، مع ذيمر ومضؾفو 

ومو ورد ومقفو قمـ احلٌقى إقمظؿ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، 

ٓ ذم : هل اًمتل مل يدقمفو اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ؾادمـدة

صغم اهلل قمؾقف  : هل اًمتل ىمد يدقمفو رؾمقل اهللوؽر ادمـدةطمي وٓ ؾمػر، 

وىمد مجع صوطمى مـظقمي اًمزسمد اعمميمدات مـفو، وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ أطمقوكًو، 

 ومؼول:

ٌْح ىمٌَؾ  صمِـَْتونِ   اًمِعَشو صُمؿ وَمْغِرٍب  وسَمعَدهُ   يَمَذا    واًمظ ْفرِ  اًمص 
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ريمعتون ىمٌؾ اًمصٌح، وىمد ىمول ومقفو اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف  وموًمرواشمى هل:

َعَتاوآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) ـْ ـْ  َخْرٌ  اْفَػْجرِ  َر ْكَقا ِم (( أظمرضمف ؾِقَفا َوَما افدُّ

 مًؾؿ.

ؾفو ريمعتون ىمٌؾ اًمظفر ومث وريمعتون ىمٌؾ اًمظفر وريمعتون سمعدهو مميمدة،

اهلل قمؾقف وآًمف هو همػم مميمدة، ىمول ذم ومضؾفو رؾمقل اهلل صغم وريمعتون سمعد

ـْ وصحٌف وؾمؾؿ: )) َمفُ  ..َأْرَبًعا َوَبْعَدَها َأْرَبًعا افظُّْفرِ  َؿْبَؾ  َصذَّ  َم  َظَذ اهللُ  َحرَّ

 (( أظمرضمف اًمؽممذي، واسمـ موضمف.افـَّارِ 

وأرسمع ىمٌؾ اًمعٍم همػم مميمدة، ومـ صالهو.. كوًمتف سمريمي دقموء اًمـٌل 

 َؿْبَؾ  َصذَّ  اْمَرأً اهللُ  َرِحؿَ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ طمقٌ ىمول: ))

 أظمرضمف أمحد، وأسمق داؤود، واًمؽممذي. ((َأْرَبًعا اْفَعْكِ 

ٌْدُ ومػل وريمعتون ىمٌؾ اعمغرب همػم مميمدة،  ـْ اهللِ  اًمٌخوري قمـ قَم  اعمَُْزيِن  قَم

ِلِّ   ذِم  ىَموَل  ((،ادَْْغِرِب  َصََلةِ  َؿْبَؾ  َصؾُّقا)) ىَموَل: َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغمَّ  اًمـٌَّ

ـْ )) اًمثَّوًمَِثِي: َِ  ؾُمـًَّي. اًمـَّوُس  َيتَِّخَذَهو َأنْ  يَمَراِهَقيَ  ((َصاءَ  د

وريمعتون سمعد اعمغرب مميمدة، وريمعتون ىمٌؾ اًمعشوء همػم مميمدة، 

ـْ  : ىَموَل  قَموِئَشَي ريض اهلل قمـفو وريمعتون سمعدهو مميمدة، ومَع ًْ اهللِ  َرؾُمقُل  ىَموًَم

ـْ )) :َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغمَّ  ةَ  ثِـَْتلْ  َظَذ  َثاَبرَ  َم َعةً  َظْؼَ ـْ ـْ  َر ـَِّة.. ِم  َففُ اهللُ  َبـَك افسُّ
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ـَِّة، ِف  َبْقًتا َعاٍت  َأْرَبعِ  اْْلَ ـَ َعَتْغِ  افظُّْفِر، َؿْبَؾ  َر ـْ َعَتْغِ  َبْعَدَها، َوَر ـْ  َبْعَد  َوَر

َعَتْغِ  اْدَْغِرِب، ـْ َعَتْغِ  اْفِعَشاِء، َبْعَد  َوَر ـْ  (( أظمرضمف اًمؽممذي.اْفَػْجرِ  َؿْبَؾ  َوَر

 :ؾاخلَلصة أن ادمـد مـفا 

ريمعتون ىمٌؾ اًمػجر، وريمعتون ىمٌؾ اًمظفر، وريمعتون سمعد اًمظفر، 

 وريمعتون سمعد اعمغرب، وريمعتون سمعد اًمعشوء.

 :وؽر ادمـد مـفا 

ريمعتون ىمٌؾ اًمظفر، وريمعتون سمعد اًمظفر، وأرسمع ىمٌؾ اًمعٍم، وريمعتون 

 وريمعتون ىمٌؾ اًمعشوء.ىمٌؾ اعمغرب، 

 ومفـ قمنم مميمدات، واصمـو قمنم همػم مميمدة.

يمام يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن حيثفؿ قمغم اًمـقاومؾ إظمرى يمصالة اخلًقف 

 واًمؽًقف واًمؽماويح ذم رمضون، وصالة اإلذاق، وهمػمهو مـ اًمـقاومؾ.

 ضبطِٗ حبض١ يًت٠ٚ٬ ٚأشناض يًضباح ٚاملػا٤ ٚا٭سٛاٍ املدتًف١. .14

ح قاًمتعؾقؿ قمـ اًمتالوة ًمؽالم اهلل قمز وضمؾ: ًمتصحومال يؿؽـ أن خيؾقا 

دب مـفؿ أصمـوء اًمتالوة، وطمًـ شمالوهتؿ، وًمػماقمل ويالطمظ إكطؼفؿ، 

يموًمطفورة عمـ يتؾقا مـ طمػظف، أّمو مع مس اعمصحػ.. وموًمطفورة واضمٌي يمام 

هق معؾقم، وأن يًتؼٌؾ اًمؼورئ مـفؿ اًمؼٌؾَي، ومػل احلديٌ اًمذي أظمرضمف 

(( وجيؾس قمغم هقئي شمؾقؼ افِؼْبَؾةَ  بِفِ  اْشُتْؼبَِؾ  اْدََجافِِس َما َخْرُ اًمطؼماين: ))
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سمؽتوب اهلل قمز وضمؾ، وأن يظفر قمؾقف احلضقر واخلشقع أصمـوء اًمتالوة، وأن 

 ٓ يؽثر اًمتؾػً وٓ آؿمتغول سمٌمء آظمر أصمـوء اًمتالوة.

وأن حيثفؿ اعمعؾؿ قمغم ظمتؿ اًمؼرآن ذم مدة يعقـفو هلؿ، مع قمدم اًمتعجؾ 

ًمؼراءة، وأن ٓ خيتؿقا سملىمؾ مـ صمالصمي أيوم: ومنن ذًمؽ يدل قمغم اًمتعجؾ ذم ا

طمتك خيتؾط اًمؼرآن سمؾحقمفؿ ومال خيتؿقا ذم أىمؾ مـ ذًمؽ وقمدم احلضقر، 

ن خيتؿ اًمؼرآن ذم أىمؾ مـ ذًمؽ يمام أطمدهؿ أودموئفؿ، ومٌعد ذًمؽ يًتطقع 

ـْ يمون يػعؾ سمعض اًمًؾػ، ومؼد ىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))  َم

ـْ  َأَؿؾَّ  ِف  اْفُؼْرآنَ  َؿَرأَ  ْ  ..َثََلٍث  ِم ، (( أظمرضمف أمحد، وأسمق داودَيْػَؼْففُ  َل

ىمول اإلموم اًمـقوي ذم يمتوسمف )اًمتٌقون ذم آداب محؾي اًمؼرآن(: واًمؽممذي، و

 هلؿ قمـفؿ اهلل ريض اًمًؾػ ويمون مـفو، ويؽثر شمالوشمف قمغم حيوومظ أن يـٌغل))

 اًمًؾػ سمعض قمـ داود أيب اسمـ ومروى ومقف، خيتؿقن مو ىمدر ذم خمتؾػي قمودات

 وقمـ واطمدة، ظمتؿي ؿمفريـ يمؾ ذم خيتؿقن يموكقا أهنؿ قمـفؿ اهلل ريض

 وقمـ ظمتؿي، ًمقول قمنم يمؾ ذم سمعضفؿ وقمـ ظمتؿي، ؿمفر يمؾ ذم سمعضفؿ

 ذم سمعضفؿ وقمـ ًمقول، ؾمٌع يمؾ ذم إيمثريـ وقمـ ًمقول، صمامن يمؾ ذم سمعضفؿ

 وقمـ أرسمع، يمؾ ذم سمعضفؿ وقمـ مخس، يمؾ ذم سمعضفؿ وقمـ ؾمً، يمؾ

 يقم يمؾ ذم سمعضفؿ وظمتؿ ًمقؾتلم، يمؾ ذم سمعضفؿ وقمـ صمالث، يمؾ ذم يمثػميـ

 يمون مـ ومـفؿ ظمتؿتلم، وًمقؾي يقم يمؾ ذم خيتؿ يمون مـ ومـفؿ ظمتؿي، وًمقؾي
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 ومؿـ سموًمـفور، وأرسمعو أرسمعًو سموًمؾقؾ ظمتامت صمامن سمعضفؿ وظمتؿ صمالصمو خيتؿ

 قمـف، اهلل ريض قمػون سمـ قمثامن واًمققم: اًمؾقؾ ذم ظمتؿي خيتؿقن يموكقا اًمذيـ

 اًمذيـ وآظمرون، ومـ واًمشوومعل، وجموهد، ضمٌػم، سمـ وؾمعقد اًمداري، واقؿ

 ذم مٍم ىمويض قمـف اهلل ريض قمؿر سمـ ؾمؾقؿ ظمتامت: صمالث خيتؿقن يموكقا

 أرسمع اًمؾقؾي ذم خيتؿ يمون أكف داود أيب سمـ سمؽر أسمق معوويي، وروى ظمالومي

 ذم خيتؿ يمون أكف مٍم( )ىمضوة ذم يمتوسمف ذم اًمؽـدي قمؿر أسمق وروى ظمتامت،

 اهلل ريض اًمًؾؿل اًمرمحـ قمٌد أسمق اًمصوًمح اًمشقخ ىمول ظمتامت، أرسمع اًمؾقؾي

 قمـف اهلل ريض اًمؽوشمى اسمـ يمون يؼقل: اعمغريب قمثامن أسمو اًمشقخ ؾمؿعً قمـف:

 اًمققم مـ سمؾغـو مو أيمثر وهذا ظمتامت، أرسمع وسموًمؾقؾ ظمتامت أرسمع سموًمـفور خيتؿ

 زادان سمـ مـصقر قمـ سمنؾمـوده اًمدورىمل أمحد اجلؾقؾ اًمًقد وروى واًمؾقؾي،

 واًمعٍم، اًمظفر سملم ومقام اًمؼرآن خيتؿ يمون أكف قمـف اهلل ريض اًمتوسمعلم قمٌود قمـ

 اًمؾقؾ، رسمع يؿيض أن إمم رمضون ذم واًمعشوء اعمغرب سملم ومقام أيضو وخيتؿف

 سملم ومقام اًمؼرآن خيتؿ يمون جموهداً  أن اًمصحقح سمنؾمـوده داود أسمق وروى

 اعمغرب سملم ومقام خيتؿ إزدي قمكم يمون ىمول: مـصقر وقمـ واًمعشوء، اعمغرب

 ومام حيتٌل أيب يمون ىمول: ؾمعد سمـ إسمراهقؿ وقمـ مـ رمضون، ًمقؾي يمؾ واًمعشوء

 حيصقن ومال ريمعي.. ذم خيتؿ اًمذي وأمو اًمؼرآن، خيتؿ طمتك طمٌقشمف حيؾ

                                                 

ويمون مـ ؾمؾػـو وأضمدادكو ورضمول إؾمـود ومقـو مـ خيتؿ أيضو أرسمع ظمتامت سموًمؾقؾ وأرسمع سموًمـفور  (1)

 ها(. 819)يموإلموم قمٌداًمرمحـ اًمًؼوف ريض اهلل قمـف واعمتقرم ؾمـي
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 ضمٌػم سمـ وؾمعقد اًمداري، واقؿ قمػون، سمـ قمثامن اعمتؼدملم ومؿـ ًمؽثرهتؿ،

 إؾمٌقع ذم ظمتؿقا اًمذيـ اًمؽعٌي، وأمو ذم ريمعي يمؾ ذم ظمتؿي قمـفؿ اهلل ريض

 سمـ اهلل وقمٌد قمـف، اهلل ريض قمػون سمـ قمثامن قمـ كؼؾ ومؽثػمون، مرة..

 مـ مجوقمي وقمـ قمـفؿ، اهلل ريض يمعى سمـ وأيب صموسمً، سمـ وزيد مًعقد،

 أن وآظمتقور اهلل، رمحفؿ وإسمراهقؿ وقمؾؼؿي، يزيد، سمـ يمعٌداًمرمحـ اًمتوسمعلم

 ًمطوئػ اًمػؽر سمدىمقؼ ًمف يظفر يمون ومؿـ إؿمخوص، سموظمتالف خيتؾػ ذًمؽ

 يمون مـ ويمذا يؼرؤه، مو ومفؿ يمامل ًمف حيصؾ مو ىمدر قمغم ومؾقؼتٍم ومعورف..

 اًمعومي.. اعمًؾؿلم ومصوًمح اًمديـ، مفامت مـ همػمه أو اًمعؾؿ سمـنم مشغقًٓ 

 مـ يؽـ مل وإن ًمف، مرصد هق سمام إظمالل سمًٌٌف حيصؾ ٓ ىمدر قمغم ومؾقؼتٍم

 اعمؾؾ طمد إمم ظمروج همػم مـ أمؽـف مو ومؾقًتؽثر اعمذيمقريـ.. همٓء

 قمؾقف ويدل وًمقؾي، يقم ذم اخلتؿ اعمتؼدملم مـ مجوقمي يمره وىمد واهلذرمي،

 ىمول: قمـفام اهلل ريض اًمعوص سمـ قمؿرو سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمصحقح احلديٌ

ـْ  َيْػَؼفُ  َّل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))صغم اهلل  اهلل رؾمقل ىمول  اْفُؼْرآنَ  َؿَرأَ  َم

ـْ  َأَؿؾَّ  ِف   ىمول وهمػمهؿ، واًمـًوئل، واًمؽممذي، داود، أسمق رواه ((َثََلٍث  ِم

 وىمً وأمو وظمتؿف، اومتتوطمف أقمؾؿ واهلل صحقح، طمًـ طمديٌ اًمؽممذي:

 قمػون سمـ قمثامن أن داود أسمق روى ومؼد إؾمٌقع.. ذم خيتؿ عمـ واخلتؿ آسمتداء

 وىمول اخلؿقس، ًمقؾي وخيتؿف اجلؿعي ًمقؾي اًمؼرآن يػتتح يمون قمـف اهلل ريض
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 ظمتؿي خيتؿ أن إومضؾ )اإلطمقوء(: ذم شمعومم اهلل رمحف اًمغزازم طمومد أسمق اإلموم

 أو اًمػجر ريمعتل ذم آصمـلم يقم اًمـفور ظمتؿي وجيعؾ سموًمـفور، وأظمرى سموًمؾقؾ

 سمعدمهو: أو اعمغرب ريمعتل ذم اجلؿعي ًمقؾي اًمؾقؾ ظمتؿي وجيعؾ سمعدمهو،

 اًمتوسمعل مرة سمـ قمؿر قمـ داود أيب اسمـ وآظمره، وروى اًمـفور أول ًمقًتؼٌؾ

 وقمـ اًمـفور، أول مـ أو اًمؾقؾ أول مـ اًمؼرآن خيتؿ أن حيٌقن يموكقا ىمول:

 مـ يموكً ؾموقمي أيي اًمؼرآن ظمتؿ مـ ىمول: اجلؾقؾ اًمتوسمعل مٍمف سمـ ـمؾحي

 اًمؾقؾ.. مـ يموكً ؾموقمي وأيي يؿز، طمتك اعمالئؽي قمؾقف صؾً اًمـفور..

 ذم اًمدارمل وروى مثؾف جموهد وقمـ يصٌح،: طمتك اعمالئؽي قمؾقف صؾً

 ظمتؿ واومؼ إذا ىمول: قمـف اهلل ريض وىموص أيب سمـ ؾمعد قمـ سمنؾمـوده مًـده

 آظمر ظمتؿف واومؼ وإذا يصٌح، طمتك اعمالئؽي قمؾقف صؾً اًمؾقؾ.. أول اًمؼرآن

 ؾمعد، مـ طمًـ هذا اًمدارمل ىمول يؿز، طمتك اعمالئؽي قمؾقف صؾً اًمؾقؾ..

اًمريمقع(( اها. ىمٌؾ خيتؿ يمون أكف صموسمً اًمتوسمعل أيب سمـ طمٌقى وقمـ

يمام أكف يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن جيعؾ هلؿ طمصي ًمتالوة إذيمور اًمقاردة قمـ 

مـ آشمٌوع  اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ صٌوطمًو ومًوء: عمو ومقفو

مـ طمػظفؿ وإسمعود اًمشقطون و ًمف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ،

ومـ  سمنذن اهلل شمعومم، وىمد مجعفو يمثػم مـ اًمًؾػ اًمصوًمحقمـفؿ واًمًقء 

                                                 

 (.59اًمتٌقون ) (1)
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محؾفو وشمالوهتو ذم وىمتفو، ومؿـ  اًمراهمىضمالء ذم يمتى ًمقًفؾ قمغم اًمعؾامء إ

ذًمؽ يمتوب )قمؿؾ اًمققم واًمؾقؾي( ًمشقخـو اًمعالمي احلٌقى طمًـ سمـ قمٌداهلل 

سمـ قمؿر اًمشوـمري قمؾقف رمحي اهلل وكػعـو سمف، ويمتوب )اخلالصي( ًمشقخـو 

مرسمقـو اًمعالمي احلٌقى قمؿر سمـ حمؿد سمـ ؾمومل سمـ طمػقظ طمػظف اهلل وكػعـو و

 سمف.

وء قمآطمقال اعمختؾػي، يمد يعمقافمٌي قمغم أدقمقيمام يـٌغل أن حيثفؿ قمغم ا

ل واخلروج مـف، ودقموء جد واخلروج مـف، ودقموء دظمقل اعمـزدظمقل اعمً

اعمٌم إمم اعمًجد، ودقموء اًمًقق، ودقموء اًمؼقوم مـ اجلؾس، وهمػمهو، وىمد 

مجعفو ؿمقخـو اًمعالمي احلٌقى قمؿر سمـ حمؿد سمـ طمػقظ طمػظف اهلل ذم يمتوسمي 

احلٌقى قمؿر كػعـو اهلل  ًمؾػؼػم ذح قمؾقفو أؾمامه ؿمقخـو(، وافذخرة ادؼؾة)

 (، وهق مطٌقع ومتداول.مفػة َشح افذخرة ادؼؾةافػقائد اد) سمف:

 تعًُِٝٗ ضبط لٝع أسٛاهلِ ٚعازاتِٗ بايسٜٔ ٚصاحل ايٓٝات. .15

، واعمـوؾمٌوت اًمتل ار هبؿ ذم طمقوهتؿ، ومال يؿؽـ أن يموٕومراح وآطمزان

شمؽقن سمعقدة قمـ اًمديـ، وٓ يمصمر ومقفو اًمعودات اًمًقئي اًمتل ىمد شمـتنم ذم 

جمتؿع مـ اعمجتؿعوت، ومؿفؿي اعمعؾؿ أن حيثفؿ قمغم ذًمؽ وأن يذيمرهؿ هبو، 

وظمصقصًو إذا قمؾؿ سمقضمقد مـوؾمٌي قمـد أطمدهؿ، وأن يؽقن ىمريًٌو مـفؿ 
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ؿ قمغم اًمتخؾص مـ هذه اًمعودات اًمًقئي اًمتل ذمفو اًمديـ، ًمقؽقن قمقكًو هل

 وأن يتعوون معفؿ قمغم إىمومي اًمنمع ذم قموداهتؿ ومـوؾمٌوهتؿ.

يمام أكف يـٌغل أن يرسمطفؿ سموًمديـ ذم مجقع أطمقاهلؿ يمدظمقهلؿ وظمروضمفؿ 

ن يالطمظ مو يؿؽـف أوضمؾقؾمفؿ وىمقومفؿ وأيمؾفؿ وذهبؿ وكقمفؿ، و

وًمقٌودر إمم شمقضمقففؿ، وشمصحقح مو مـ مالطمظتف مـ هذه أداب ومقفؿ، 

 شمصحقح دون شملظمػم.إمم  ؿملكف حيتوج

رهؿ سموًمـقي اًمصوحلي ذم يمؾ قمؿؾ مـ أقمامهلؿ، وأن اًمـقي اًمصوحلي وأن يذيمِّ 

أصمقى قمؾقف  ..إذا دظمؾً قمغم اعمٌوح وأهنوهل أؾموس ىمٌقل اًمعؿؾ مـفؿ، 

اًمشخص، ومؼد يمون اًمًؾػ اًمصوًمح قمؾقفؿ روقان اهلل يعؾؿقن أوٓدهؿ 

 مـ اًمٌقً.. اخلروج اًمقًمد إذا أراد طمقاهلؿ، ومؽون أاًمـقي اًمصوحلي ذم مجقع 

: يو سمـل إذا رأيً ؿموئٌو يؿٌم.. وملقمـف، إب أو مـ هق أيمؼم مـف يؼقل ًمف

يً سموب مًجد وإذا وضمدت مـ يريد محؾ رء صمؼقؾ.. وملقمـف، وإذا رأ

مػتقح.. وملهمؾؼف، وهمػمهو مـ اًمـقوت  اًمصوحلي، ومال خيرج اًمقًمد مـ اًمٌقً 

ؾ ًمف أضمرهو قمـد اهلل إن ؿموء اهلل شمعومم.  إٓ وىمد كقى يمذا يمذا كقي صوحلي حتصَّ

 

 

 



  

   ُح َمَؼاِصِد َحَؾَؼات افتَّْعؾِْقؿ ِؿ افَػَفْقؿ ََشْ   َدَفْقُؾ ادَُعؾِّ

 

65 

ٚزع٠ٛ أٚيٝا٤ ا٭َـٛض   ,ا٫ستفاٍ حبفظ ا٭دعا٤ ٚايػٛض ايطٛاٍ ٚخبتِ ايهتأ .16

 ٚأعٝإ املٓطك١ يًشغٛض.

مو اطمتػؾ سمف يمتوب اهلل وقمؾؿ اًمـٌل حمؿد صغم اهلل قمؾقف وآًمف ومنن ظمػم 

ومقدقمق اعمعؾؿ اوًمقوء إمقر واًمصوحللم واًمعؾامء وـمؾٌي اًمعؾؿ  وصحٌف ؾمؾؿ،

ػل هذه آطمتػوٓت شمشجقع ًمؾطالب وإقمقون مـ أهؾ سمؾده ًمقحيوا،  وم

وشمرهمقى هلؿ ذم اعمداومي وآؾمتؿرار قمغم احلػظ، يمام أكف مدقموة ًمغػمهؿ 

إدظمول اًمنور قمغم أوًمقوء إمقر اًمذيـ ومرهمقا يمذا ، وقمغم هنجفؿؾحذو ًم

أسمـوءهؿ حلػظ يمتوب اهلل شمعومم، ومقشعر اًمقاطمد مـفؿ سموًمػخر قمـدمو يرى اسمـف 

ًمدومعف سمؼقي  ذم هذا اعمؼوم، ومقحؿد اهلل شمعومم قمغم مو ىمدم، ويؽقن ذًمؽ ؾمٌٌوً 

ـول اًمطوًمى أسمـوءه ًمؾحػظ واًمتعؾؿ، وسمحضقر أقمقون اًمٌؾد وصؾحوءهو ي

اًمدقموء واًمـظر مـفؿ، ومؾعؾ أن شمدريمف دقمقة صوًمح مـفؿ ومقًعد هبو ذم 

 اًمداريـ.

، أو  فضمزء مـ طمػظ اًمؼرآن يموماًل، أو ويؽقن ذًمؽ آطمتػول قمـد إيمامل

إيمامل اًمًقر اًمطقال مـف، أو ظمتؿ اًمؽتى اًمتل يؼرؤوهنو، ومقشعروا سمناوم 

ؼقي اًمؽتى، ويؽقن ذًمؽ أيضًو اًمـعؿي مـ اهلل قمؾقفؿ، ومقزدادوا مهي إليمامل سم

 شمشجقعًو عمـ مل يًؾؽ مًؾؽ اًمعؾؿ طمقـام يرى أصمر اًمػرح سمـعؿي اهلل.
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وًمؼد يمون ذم سمعض سمؾدان طميمقت إذا طمػظ اًمقًمد اًمؼرآن أو ظمتؿف.. 

يعؿؾقن ًمف اطمتػوًٓ قمظقاًم، وجيؿعقن اًمعؾامء واًمصوحللم ذم ذًمؽ آطمتػول، 

ممقزًا ويدورون سمف قمغم اًمصوحللم  وذم سمعض اًمٌؾدان يؾًٌقن اًمطوًمى ًمٌوؾموً 

مـ إطمقوء واعمـتؼؾلم إمم ضمقار رهبؿ، وقمغم أمويمـ اًمعؾؿ واًمؼرآن، صمؿ 

جيتؿعقن ذم مؽون واطمد ًمالطمتػول سمذًمؽ، يمؾ ذًمؽ شمعظقاًم ًمؽتوب اهلل 

 شمعومم.
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 وسائل المقصد الثاني

  إٜضاٍ املعًَٛات إع أشٖاِْٗ ٚتفكِٝٗٗ يف ايسٜٔ
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 ٚغا٥ٌ املكضس ايجاْٞ

 ٖٚٛ إٜضاٍ املعًَٛات إع ا٭شٖإ ٚتفكِٝٗٗ يف ايسٜٔ.

 ٚيتشكٝل ٖصا املكضس ٚغا٥ٌ نجري٠, فُٓٗا:

ع٢ً املسضؽ ٚاملتهًِّ إٔ ًٜكٞ زضغ٘ ٚنًُت٘ بضٛت َطتفع, ٜػٌٗ ع٢ً نٌ  .1

 اسباعطٜٔ مساع٘.

يمذا وصقهلو اعمعؾقمي إمم اًمطوًمى أمر مفؿ حلصقل اًمػوئدة، ووصقل 

مل شمصؾف اعمعؾقمي.. مل يػفؿ ؿمقئًو، وأؾمقء طموًٓ أن  صحقحي، ومنن اًمطوًمى إن

شمصؾف اعمعؾقمي ظموـمئي، ومقزداد ضمفاًل ومقق ضمفؾف، وٓ يدري أكف جيفؾ، ومقظـ 

 كػًف أكف شمعؾؿ وهق مل يتعؾؿ، واًمًٌى ذم ذًمؽ هق وصقل اعمعؾقمي إًمقف

ظموـمئي، وًمتصحقحفو ومقام سمعد ىمد يقاضمف اعمعؾؿ واعمتعؾؿ يمذًمؽ صعقسمي أؿمد 

مـ إيصوهلو إًمقف سمدايًي: هلذا جيى قمغم اعمعؾؿ أن يراقمل مًلًمي وصقل اعمعؾقمي 

إمم اًمطوًمى مع مراقموة وصقهلو صحقحي يمومؾي، ومقـٌغل ًمف قمـد إًمؼوء اًمدرس 

ًو ضمقدًا دون ف ؾمؿعكأن يرومع صقشمف طمتك يتليمد أن مجقع اًمطالب يًؿعق

ؾمؿع صقت اعمعؾؿ سمتؽؾػ ومشؼي..  مشؼي أو شمؽؾػ: ٕن اًمطوًمى إن

دي سمعد ذًمؽ إمو مع اعمعؾؿ وؾمقشعر سموًمتعى، وهذا ؾمقم شمريمقزه  ًقمصمر قمغموم

وًمذهـ واًمعؼؾ ًمف ـموىمي إمم اًمػفؿ اخلوـم  ًمؾؿعؾقمي، وم إمم قمدم اًمػفؿ، أو

 معقـي إذا أشمعٌفو اًمشخص.. وعػً.
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اًمطرق اًمتل ىمد شمًوقمدك قمغم إيصول اعمعؾقمي وإًمقؽ أظمل اعمعؾؿ سمعض 

 إمم اًمطوًمى سمًفقًمي، وهل:

اًمؾجقء إمم اهلل ىمٌؾ يمؾ رء ًمقعقـؽ اهلل قمغم مو شمؼقم سمف مـ مفؿي  - أ

قمظقؿي، يمام ىمول اهلل شمعومم قمغم ًمًون كٌقف مقؾمك قمغم كٌقـو وقمؾقف أومضؾ 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ اًمصالة واًمتًؾقؿ: 

، وذم اًمؾجقء إمم اهلل {١١ – ١٧طه  } چې  ې  ې  ى    ۉ  ۉ   ې   

 وـمؾى اإلقموكي ومتح ٕسمقاب اًمتقومقؼ وطمصقل ىمقة إصمر.

، وومفؿ مًتقاهؿ اًمعؾؿل وظمؾػقوهتؿ ،دراؾمي كػًقوت اًمطالب - ب

طمقاهلؿ واًمًمال قمـفؿ دائاًم، ومنن طمول اًمطوًمى اًمـػًقي هلو أوذًمؽ سمتػؼد 

دور يمٌػم ذم شمؼٌؾ اًمدرس وومفؿف، ومؾق وضمدت ًمدى اًمطوًمى مشؽؾي أو يمون 

قمـده هؿ.. ومنن قمؼؾف ؾمقؽقن مشتتًو وًمـ يؽقن طمورض اًمؼؾى ذم اًمدرس، 

يمثر اًمقىمً ؿمورد اًمذهـ، ومؾق ومفؿ اعمعؾؿ أومـ صمّؿ ًمـ يػفؿ ؿمقئًو، وؾمقؽقن 

ًمطالب، وقمؾؿ مو قمـدهؿ مـ مهقم.. ومنكف يًتطقع سمعد ذًمؽ أن كػًقوت ا

يتعومؾ معفؿ سمام خيػػ قمـفؿ شمؾؽ اهلؿقم، ويمذا يـٌغل ًمف ومفؿ مًتقاهؿ 

اًمعؾؿل، وحيصؾ ذًمؽ سموًمؽميمقز واعمتوسمعي، ومقؿؽـف ذم وىمً ىمصػم أن يػفؿ 

مًتقاهؿ اًمعؾؿل اعمتػووت، ومقتعومؾ مع يمؾ ـموًمى سمام يتـوؾمى مع ومفؿف: 

 وصقل اعمعؾقمي اًمصحقحي ًمديي. ًمقتليمد مـ
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دراؾمي هدي اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ وـمرائؼف ذم  - ت

شمعؾقؿ أصحوسمف، ويؽقن ذًمؽ سمدراؾمتف ًمؾًػمة، ووىمقومف قمغم مقاىمػ اًمتعؾقؿ 

ًمف وصحٌف وؾمؾؿ، ومنكف ؾمقجد ذم ؾمػمشمف صغم اهلل قمؾقف آمـف صغم اهلل قمؾقف و

 ؿف ًمؾطالب.وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ مو يًتعلم سمف قمغم شمعؾق

إليصول اعمعؾقمي صحقحي ًـ اًمتحضػم ًمؾدرس، ومفق مفؿ ضمدًا طم - ث

إمم اًمطالب، ومنن اعمعؾؿ إذا مل حيي ًمؾدرس.. مل يًتطع شمرشمقى اعمعؾقموت، 

ذم ظمؾط  وسموًمتوزم ًمـ يًتطع إيصوهلو صحقحي إمم اًمطوًمى، وًمرسمام يمون ؾمٌٌوً 

ؿمقخـو ومرسمقـو اًمعالمي احلٌقى  وٓزال اعمعؾقموت قمـد اًمطالب، وًمؼد يمون

قمؿر سمـ طمػقظ ضمومع هذه اعمؼوصد يقصقـو سموًمتحضػم ًمؾدرس ىمٌؾ اًمدظمقل 

ومقف ، طمتك ًمق يمون اعمعؾؿ متؿؽـًو مـ هذا اًمدرس، وىمد ىموم سمتدريًف أيمثر مـ 

ىمؾ ًمؽمشمقى معؾقموت  يًتغـل قمـ اًمتحضػم، وًمق قمغم إمرة.. إٓ أكف ٓ

 اًمدرس.

ٓؾمتفالل، أو ـف سمحًـ اقم، وهق مو يعؼم اعمدظمؾ احلًـ إمم اًمدرس - ج

ن ذم ذًمؽ دور يمٌػم جلذب اكتٌوه اًمطالب وىمقة سمراقمي آؾمتفالل، ومن

معف، ومتصؾ إًمقفؿ اعمعؾقمي صحقحي: وًمذًمؽ كجد اًمـٌل صغم اهلل  شمريمقزهؿ

قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ذم يمثػم مـ شمقضمقفوشمف يًتعؿؾ اؾمؾقب ؿمد 

فؿ: أٓ أظمؼميمؿ سمؽذا؟ وًمقس آكتٌوه، ومقؼقل ٕصحوسمف ىمٌؾ اًمٌدء مع
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مؼصقده مـ ذًمؽ أن يًتلذهنؿ ذم ـمرح إمر قمؾقفؿ: إكام مؼصقده ؿمد 

اكتٌوهفؿ وشمريمقزهؿ ٕمهقي آمر اًمذي ؾمقؾؼقف قمؾقفؿ، ومقتليمد مـ اأن 

 اعمعؾقمي ىمد وصؾً إًمقفؿ.

اإلظمالص ذم مًلًمي اًمتعؾقؿ، واًمصؼم قمغم اًمطالب وقمغم اًمتحضػم،  - ح

يعلم قمغم وصقل اعمعؾقمي إمم اًمطوًمى، ومو ومنن ذم اإلظمالص ه قمجقى 

ظمرج مـ اًمؼؾى.. وصؾ إمم اًمؼؾى، ومو ظمرج مـ اًمؾًون.. مل جيووز 

أذان، ويمذًمؽ اًمصؼم قمغم اًمطالب، ومؾقس مجقعفؿ سمؿًتق واطمد، وًمقًقا 

 هؿ مالئؽي.

اًمتدرج ذم اًمتعؾقؿ مـ اًمًفؾ إمم إصعى، وًمقس اًمعؽس، ومنذا سمدأ  - خ

يػفؿقا ؿمقئًو،  . ومنكف إمو أن شمتشتً أذهوهنؿ ومؾؿ.اعمعؾؿ سموًمصعى مع اًمطالب

 حتصؾ هلؿ قمؼدة كػًقي مـ اًمعؾؿ ومقؽميمقكف.أن وإمو 

ٚإٔ ٜتأ٢ْ يف اٱيكا٤ متاَا حبٝح ٜػٌٗ اغتٝعاب٘, ٚيف اسبسٜح أْ٘ ص٢ً  .2

نإ ٜتهًِ ن١ًُ ن١ًُ يٛ أضاز ايػاَع إٔ ٜعس )) :ٚغًِٚصشب٘  اهلل عًٝ٘ ٚ آي٘

 .((نًُات٘ يكسض ع٢ً شيو

اًمتلين ذم اإلًمؼوء مفؿ ضمدًا إليصول اعمعؾقمي يمومؾي صحقحي إمم اًمطوًمى، 

وٓ  وأمو اًمتعجؾ ذم اإلًمؼوء ومنكف يشتً ذهـ اًمطوًمى، ويصقٌف سموعمؾؾ،

وًمقضع اعمعؾؿ  يًتطقع اًمطوًمى حلقق اعمعؾؿ وٓ اًمرسمط سملم اعمعؾقموت، 
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ًٌو أن كػًف أصمـوء اًمتدريس مقوع اًمطوًمى، ومػمى يمقػ يؿؽـف هق ًمق يمون ـموًم

يػفؿ اًمدرس، أي: سملي ـمريؼي مـ ـمرق اإلًمؼوء، ومؾقًتعؿؾ هذه اًمطريؼي 

أن، ومنن مـ اخلطل اًمذي يؼع ومقف سمعض اعمعؾؿلم أكف يؾؼل اًمدرس ويملن 

اًمذيـ أمومف ذم مًتقاه مـ اًمػفؿ، أو ذم مًتقاه مـ اًمعؾؿ، ومقغقى قمـ ذهـف 

ت اًمتل يًؿعقهنو أن اًمذيـ يتؾؼقن قمـف هؿ ـمالب حيتوضمقن إمم هذه اعمعؾقمو

ن ٕول مرة، وًمرسمام يمون قمومؾ اًمقىمً أيضو ًمف دور يمٌػم ذم هقمي اإلًمؼوء: ٕ

ن يؽؿؾ اًمدرس ىمٌؾ هنويي وىمً احلصي، وهذا ظمطل يمٌػم: ٕكف أاعمعؾؿ يريد 

مـ إومضؾ أن يـتفل اًمقىمً وأكً مل شمؽؿؾ اًمدرس ومو أًمؼقتف هلؿ مػفقمًو 

وهؿ مل يػفؿقا مـؽ ؿمقئًو قمغم ًمدهيؿ ظمػم مـ أن شمؽؿؾ اًمدرس ذم اًمقىمً 

 اإلـمالق.

ٚيٝػتعٌُ اٱؾاض٠ املٓاغب١ يتكطٜط ٚتٛعٝح َا ٜكٍٛ زٕٚ َبايغ١ يف اٱنجاض  .3

 َٓٗا.

اإلؿمورة وإؾمؾقب أمران مفامن ضمدًا ذم إيصول اعمعؾقمي ًمؾطوًمى، ومنن 

اعمعؾؿ اًمذي ٓ يًتخدم اإلؿمورة اعمـوؾمٌي أصمـوء درؾمف.. يصقى اًمطالب 

ومؼد يًؿع واإلؿمورة شمًوقمد اًمطوًمى قمغم ومفؿ اعمعؾقمي، سموعمؾؾ واًمـقم، 

ب ًمف اخلطل،  ومقـٌغل اًمطوًمى اًمؽؾؿي أو اعمعؾقمي ظمطل ًمؽـ إؿمورة اعمعؾؿ شمصقِّ

مثؾ اًمصقت  ،ن يؼقم سمتقفمقػ اجلًؿ وشمؼـقوشمف اًمتل أودقمفو اهلل ومقفأًمؾؿعؾؿ 
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ويموة ، وحمسموًمقد اعمعؼم، ومثؾ شمعوسمػم اًمقضمف سمام يتـوؾمى مع مو يؼقل، واحلريمي

اعمقىمػ، يمؾ ذًمؽ يًوقمد اًمطوًمى قمغم ومفؿ اعمعؾقمي، أمو اعمعؾؿ اًمذي يتؽؾؿ 

 ومفذا مثؾف مثؾ اعمًجؾ. ..ومؿف ومؼط، وٓ شمظفر مـف أي طمريمي

ويـٌغل أن يتـٌف اعمعؾؿ أن ٓ يٌوًمغ ذم اؾمتخدام احلريموت واإلؿمورات، 

 وإٓ.. صور مفرضمًو وًمقس معؾاًم.

ريًف، ومقؼقم سمتـقيع أؾموًمقى يمام يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يغػم أؾمؾقب شمد

اًمتعؾؿ سمام يتـوؾمى مع يمؾ درس، ومؾقس أؾمؾقب اًمػؼف يملؾمؾقب احلديٌ أو 

 اًمًػمة أو اًمتقطمقد.

إٔ ٜطزز ايٓظط ٚقت إيكا٤ ايسضؽ يف ٚدٛٙ ايط٬ب يٝتأنس َٔ إْضاتِٗ ٚ  .4

 ِ.ٗاْتباٖ

شمؽرار اًمـظر ذم وضمقه اًمطالب يدقمقهؿ إمم اًمؽميمقز وقمدم آكشغول 

اًمدرس، أمو ًمق يمون اعمعؾؿ ـمقؾي اًمدرس كظره إمم اًمؽتوب أو سمٌمء آظمر همػم 

إمم ضمفي معقـي.. ومنن اًمطالب إن مل يـومقا ؾمقـشغؾقن سمٌمء آظمر همػم 

اًمدرس، ومـ اعمميمد أن اعمعؾقموت ًمـ شمصؾ إمم أذهوهنؿ، وإن مل يردد اعمعؾؿ 

ٌّف اًمغوومؾ مـف.  اًمـظر ذم وضمقه اًمطالب.. يمقػ ؾمقـ

ًٜٚكٞ يف اشبامت١  ,ُٗات ايسضؽ ع٢ً أمساعِٗإٔ ٜهطض ض٩ٚؽ املػا٥ٌ َٚ .5

 خ٬ص١ يًسضؽ.
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اًمتؽرار ًمذات اًمدرس ىمد يصقى اًمطوًمى سموعمؾؾ، وظمصقصًو إذا يمون 

 ًٌِّ اًمدرس مػفقمًو ًمديف، ًمؽـ شمؽرار رؤوس اعمًوئؾ ومفامت اًمدرس يث

اعمعؾقمي ًمدى اًمطوًمى، وشمرؾمخ ذم اًمذهـ، ومال شمؽود شُمـًك، صمؿ ذم آظمر يمؾ 

امقمفؿ ظمالصي اًمدرس طمتك ٓ ُيـًك، وًمػماقمل ذم درس يؾؼل قمغم أؾم

صي ضمومعي ؿمومؾي الاخلالصي ذيمر مو هق مفؿ ذم اًمدرس سمحقٌ شمؽقن اخل

ًمؾدرس مع اًمؽميمقز قمغم اًمػقائد اًمتل ذيمرت ذم اًمدرس، ويتجـى احلديٌ 

سملؾمؾقب معؼد وأًمػوظ صعٌف ٓ يًتطقع اًمطالب ومفؿفو: ومنن ذًمؽ يـػرهؿ 

ذًمؽ قمؼدة مـ اًمعؾؿ ومقؽميمقكف: ٕن  قمـ اًمدرس، وحتصؾ قمـدهؿ سمًٌى

 إؾمؾقب وإًمػوظ اعمًتخدمي ذم اًمدرس شمػقق ىمدراهتؿ اًمعؼؾقي.

 ٜٚفتح اجملاٍ يٮغ١ً٦ ٜٚٗتِ بتٛعٝح دٛابٗا. .6

وجيعؾ إؾمئؾي آظمر اًمدرس طمتك ٓ يتشتً اًمػفؿ وٓ يضقع اًمقىمً، 

إٓ إن يمون اًمًمال ٓ حيتؿؾ اًمتلظمػم.. ومال سملس سمذًمؽ، يمام أن سمعض 

دروس مؽماسمطي سمحقٌ ٓ ُيػفؿ أظمرهو إٓ إذا وُمفؿ أوهلو، وذم هذه احلوًمي ٓ اًم

يـتؼؾ اعمعؾؿ إمم اجلزئقي إظمرى مـ اًمدرس طمتك يتليمد مـ ومفؿ اًمطالب 

مـ اجلزئقي إومم، وذًمؽ سمًماهلؿ، أو ومتح جمول إؾمئؾي هلؿ ىمٌؾ اًمدظمقل 

 ذم اجلزئقي اًمثوكقي.
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ال اًمطوًمى ويقًمقف اهتاممًو يموماًل يمام أكف يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يـصً ًمًم

اعمعؾؿ  كظر هق مـ ضمفي مفام يمون ذًمؽ اًمًمال، ومنن اًمطوًمى ىمد يًلل ؾممًٓ 

اًمطوًمى يراه مفاًم، وإن مـ اخلطل اًمذي يؼع ومقف كظر همػم مفؿ: ًمؽـ مـ ضمفي 

يراه اعمعؾؿ سمًقطًو أو همػم مفاًم أو  سمعض اعمعؾؿلم.. أن اًمطوًمى إذا ؾملل ؾممًٓ 

خف أموم اًمطالب، قمـ اًمدرس.. ومنكف يعـػ اًمطوًمى ويقسمِّ  ىمد يؽقن سمعقداً 

يمٌػم: ٕكف هبذه اًمطريؼي جيعؾ قمـد اًمطوًمى قمؼدة مـ اًمًمال،  لوهذا ظمط

وًمـ يًلل مرة أظمرى، وموًمقاضمى قمغم اعمعؾؿ أن يًتؿع ًمؾًمال سموهتامم، ٕن 

اًمطوًمى مل يًلل هذا اًمًمال إٓ وهق يرى أكف مفؿ قمـده، وًمقشؽره قمغم 

، وٓ يًتحل ظمقاكف شمشجقعًو هلؿ قمغم أن يًلًمقاإؾمماًمف ويثـل قمؾقف أموم 

 ىَموَل ، ومنن اًمًمال مػتوح اًمعؾؿ، وذم اًمٌخوري قاطمد مـفؿ مـ اًمًمال اًم

َتْحٍل  اًْمِعْؾؿَ  َيَتَعؾَّؿُ  َٓ )) :جُمَوِهدٌ  ًْ َٓ  ُم َتْؽؼِمٌ  َو ًْ  ((.ُم

وًمققوح  ،يمام يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن هيتؿ سموجلقاب قمغم ؾممال اًمطوًمى

يمدًا مـف.. إضموسمتف ًمف شمقوقحًو يموماًل، ومنن مل يؽـ ًمديف اجلقاب، أو مل يؽـ متل

ومال يتعجؾ اجلقاب ذم طمقـف، وًمقخؼم اًمطوًمى أكف ؾمقتليمد مـ اجلقاب صمؿ 

جيقٌف ٓطمؼًو، وًمقفتؿ سموًمٌحٌ قمـ اجلقاب وٓ هيؿؾف، ومنن اًمتعجؾ ذم 

اجلقاب يغرس قمـد اًمطالب اجلراءة قمغم اًمػتقى، يمام أن إمهول اإلضموسمي قمغم 

مف هبؿ اًمًمال مدة ـمقيؾي يشعر اًمطالب سمضعػ اعمعؾؿ وقمدم اهتام

 وسمؿًوئؾفؿ.
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َا ٜططم مسع أسسِٖ ٭ٍٚ َط٠,  خضٛصّا ,ٚحيجِٗ ع٢ً نتاب١ ايفٛا٥س .7

 ٚيفٛا٥س نٌ فٔ َٛعع طبضٛظ. ,خاصّا ٚجيعًٕٛ هلا زفرتّا

 ػظ اًمعؾؿ سموًمؽتوسمي يمام ىمقؾ:إكام حيُ و

 اًمعؾاااااؿ صاااااقد واًمؽتوسماااااي ىمقاااااده

 

 ىمقاااد صاااققدك سموحلٌاااول اًمقاصمؼااايْ 

 ومؿااااـ احلامىمااااي أن شمصااااقد همزاًمااااي 

 

 سماااالم اخلالئااااؼ ـموًمؼاااايْ  وشمػّؽفااااو

رهؿ سمذًمؽ مع يمؾ ويؽقن احلٌ قمغم يمتوسمي اًمػقائد مـ ىِمٌؾ اعمعؾؿ، ومقذيمِّ  

درس طمتك شمرؾمخ هذه اًمعودة اًمطقٌي ومقفؿ، وًمقًلهلؿ قمـ دوموشمرهؿ مع سمداياي 

 –يمام ىماول ؿماقخـو  -يمؾ درس، وًمقذيمر هلؿ وموئدة شمؼققد اعمًوئؾ، وظمصقصًو 

ومنكاف  ..اًمًؿع أول مرة إن مل يؼقدمو يطرق ؾمؿعفؿ ٕول مرة: ٕن مو يطرق 

هيع اًمتػّؾً، سمخالف مو ىمد ؾمؿع وطمػظ مـ ىمٌؾ، ومع هذا حيتوج يماذًمؽ 

إمم شمؼققد، وجيعؾقن ًمؾػقائد دومؽمًا ظموصي، ومقؼًؿقكف أىمًومًو قمغم قمدد اًمػـقن 

اًمتل يدرؾمقهنو، ومقجعؾقن ًمؽؾ ومـ ىمًاًم ظموصًو سمػقائده، أو جيعؾقن ًمؽؾ ومـ 

 تقن.دومؽمًا مًتؼاًل سمحًى اعم

 إٔ ٜػأهلِ يف أٍٚ نٌ زضؽ عٔ َُٗات َػا٥ٌ ايسضؽ ايصٟ قبً٘. .8

ووموئدة ذًمؽ أن يتليمد أهنؿ ىمد اؾماتققمٌقا اًمادرس اعماويض، وأن ٓ يؽثار 

مـ إؾمئؾي: سمؾ جيعؾفو ذم مفامت مو شمؼدم، ومنن ذًمؽ أيضًو أدقمك ًمؾطوًمى أن 

ذه يراضمع اًمدرس وأن حيي ًمف ىمٌؾ إشمقوكف، يمام يؿؽـ ًمؾؿعؾاؿ ماـ ظماالل ها
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واطمد مـفؿ، وؾممال اعمعؾاؿ آؾمئؾي أن يؼّقؿ اًمطالب ، ويعرف مًتقى يمؾ 

  ىمٌؾ اًمدرس يشعر اًمطوًمى سملمهقي اًمدرس ومال هيؿؾف.

إٔ حيطض ا٭غ١ً٦ يف ْٗا١ٜ ا٭غبٛيف أٚ ايؿٗط أٚ نًُا ختِ بابّا أٚ عس٠ أبٛابٺ  .9

 َٔ أبٛاب ايهتاب.

وقمدم إمهاوهلؿ وذًمؽ ًمقتليمد مـ ومفؿفؿ ًمؾدروس أوًٓ، ومـ مطوًمعتفؿ 

ومقػعؾاف، ويؿؽـاف أن يػعاؾ  ممو ذيمار وكًقوهنؿ صموكقًو، ومػمى مو هق اعمـوؾمى هلؿ

يمؾ ذًمؽ معفؿ، ومقحرر هلؿ أؾمئؾي ذم هنويي إؾمٌقع ذم يماؾ ماو شمؾؼاقه ظماالل 

هذا إؾمٌقع، صمؿ ذم هنويي اًمشفر أؾمئؾي ومقام شمؾؼقه ذم اًمشفر يمؾف، ويمؾام ظمتؿقا 

طمرر هلؿ أؾمئؾي ذم ذًماؽ اًمٌاوب: ًمقتليماد ماـ سموسموَ ً أو قمدة اسمقاب ذم اًمؽتوب.. 

ومفؿفؿ ومـ إمؽوكقي اؾمتؿرارهؿ، ومنن اًمعؾؿ مؽماسمط يمؾف، ومـ ظماالل ذًماؽ 

يؼقم سمتؼققؿ اًمطالب، وسمػرزهؿ وشمقزيعفؿ قمغم اًمادروس، ومارسمام يماون ماـفؿ 

مـ ٓ يًاتطقع اعمقاصاؾي، أو حيتاوج إمم آكتؼاول إمم يمتاوب أصاغر ماـ هاذا 

 توج إمم إقمودة دراؾمي اًمؽتوب مرة أظمرى.اًمؽتوب اًمذي يؼرره، أو حي

ٚإٔ ٜطايبِٗ بتك١ٜٛ احملفٛظات ٚإسػإ ايٓطل بٗا, ٚحيجِٗ ع٢ً نجط٠  .10

تهطٜطٖا ٚتطزٜسٖا, ٚإٔ ٫ ٜهتفٞ أسسِٖ مبذطز سفظٗا ٜٚط٣ أْ٘ قس 

 اغتٛعبٗا.

ِٴ            فصيو يف تهطٜط زضٍؽ ٚتطزاز          ٚإٕ ؾ٦تِ إٔ ذبفظٛا َا عًُت
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قخـو طمػظف اهلل صمالث كؼوط ويمؾفو مؽماسمطي ومؽؿؾي ًمٌعضفو هـو ذيمر ؿم  

اًمٌعض: إومم مطوًمٌتفؿ سمتؼقيي احلػظ اًمذي طمػظاقه، وإًمقاؽ أظمال اعمعؾاؿ 

 سمعض ـمرق شمؼقيي احلػظ ًمتػقد هبو اًمطالب، وهل:

 آؾمتعوكي سموهلل قمغم ذًمؽ. - أ

ېئ   ىئىئ  ىئ  یی  ی  چ شمؼقى اهلل شمعومم يمام ىمول شمعومم:  - ب

 .{١١١ انبقف: } چی  جئ  حئ  

 چہ  ہ   ہ  ھ  چ يمثاارة ذيماار اهلل شمعااومم يمااام ىمااول شمعااومم:  - ت

ذيمور اًمتل وردت قمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقاف ، ويمذا اعمحوومظي قمغم إ{١٤انكهف  }

وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ذم ذًماؽ، ويماذا ماو ورد قماـ اًمعؾاامء واًمصاؾحوء، وماـ 

ُفااؿَّ اضْم ذًمااؽ هااذا اًماادقموء ) ااػْ كَ  ْؾ َعاااًمؾَّ  عُ ـَااؼْ شمَ ، وَ َؽ وِئااؼَ ؾِ سمِ  ـُ مِ مْ ، شُماايً ـَاائِ ؿَ طْ مُ  ٍزْ

ـْ َأيِب ُأَموَمايَ ، ومَ وءً ًَ مَ ًو وَ طَم وٌَ )صمالصمًو( َص  َؽ وئِ َض ؼَ  سمِ َى رْ شمَ ، وَ َؽ وئِ طَ عَ سمِ  َريِضَ اهلُل  َع

اقمَ  ىمول:قَمـُْف    ّنِّ إَ  افؾُفوؿَ  :ْؾ ُؿو)) :وَل َؼاومَ  الً ضُمارَ  ؿؾَّ قمؾقاف وؾَما اهللصاغمَّ  اًمـٌّال   ؿَ ؾَّ

(( َؽ اْئوطَ عَ بِ  عُ ـَ ؼْ تَ وَ  َؽ ائِ َض ؼَ  بِ َض رْ تَ وَ  ،َؽ ائِ ؼَ ؾِ بِ  ـُ مِ مْ تُ  ةً ـْ ئِ ؿَ طْ مُ  َؽ بِ  اً َس ػْ كَ  َؽ فُ لَ ْش أَ 

أظمرضمااف اًمطااؼماين، واسمااـ قمًااويمر، وىمااد أًمااػ ؿمااقخـو اًمعالمااي إمااوم مًااجد 

ؾموسمؼًو احلٌقى حمؿد )ؾمعد( سمـ قمؾقي اًمعقدروس قمؾقاف رمحاي  اًمًؼوف سمؽميؿ

 اهلل يمتًٌو أؾمامه )قمالج اًمـًقون( ذيمر ومقف ومقائد قمظقؿي ًمعالج اًمـًقون.

 مـ اًمراطمي. هو ىمًطفوً ؤقمدم إرهوق اًمذايمرة ومقق ـموىمتفو، وإقمطو - ث
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اًمـؼطااي اًمثوكقااي اًمتاال ذيمرهااو ؿمااقخـو طمػظااف اهلل هاال: إطمًااون اًمـطااؼ عمااو 

ىمد حيػظ اعمحػقفموت وًمؽـف ٓ يـطؼفاو كطؼاًو صاحقحًو، طمػظقا ومنن اًمطوًمى 

ومنن مل يصحح ًمف اعمعؾؿ اًمـطؼ مـ اًمٌدايي، وسمؼل يـطؼ هبو ظمطال.. ومانن ذًماؽ 

اًمـطؼ يرؾمخ ذم ذهـف، ويؽقن ماـ اًمصاعى شمصاحقح اًمـطاؼ سمعاد ذًماؽ إٓ 

سمؿشؼي، ومقـٌغل ًمؾؿعؾاؿ أن يريماز أصمـاوء كطاؼ اًمطاالب عمحػقفماوهتؿ وهمػمهاو 

 ؼ ذم طمقـف.طمتك يصحح هلؿ اًمـط

واًمـؼطي اًمثوًمثي هل: يمثرة شمؽرير وشمرديد مو طمػظقا، ومال يؽتػاقا سمؿجارد 

احلػظ، ومػمون أهنؿ ىمد اؾمتققمٌقا مو طمػظقا، ومنن احلػظ هياع اًمتػّؾاً إن مل 

يؽرر، وًمقس اعمؼصقد شمؽراره قمـد طمػظف أي ذم يقم طمػظف ومحًاى: سماؾ أن 

ي احلٌقى قمكم سمـ حمؿد اًمعالم طمتك ٓ ُيـًك، وهلذا يؼقليؽرره سمعد يمؾ ومؽمة 

سمـ طمًلم احلٌٌم ذم ىمصقدشمف اًمرائعي اًمتل يقضمف ومقفو اًمـصح ًمؾـوؿمئي، واًمتل 

 مطؾعفو:

إمم اعمًاااااؾؽ اعمحؿاااااقد أرؿماااااد 

 أوٓدي   

 اًمقادي ومـ يؼٌؾ اإلرؿمود مـ أهؾ ذا

 يؼقل ومقفو ومقام يتعؾؼ سمتؽرار اًمدرس:

 وإن ؿماائتؿ أن حتػظااقا مااو قمؾؿااتؿُ 

 

 وشمااااردادِ ومااااذًمؽ ذم شمؽرياااار درٍس 
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إٔ ٜسخٌ عٓس املًٌ املغشهات املٓاغب١, ٜٚٛضز ايكضط يؿٳسِّ أشٖاِْٗ  .11

 ٚاغتعاز٠ ْؿاطٗا.

سمعااض اًماادروس يؽثاار ومقفااو اًمتػريعااوت واًمتؼًااقامت، ورسمااام إىمااقال، 

وذًمؽ يموًمػؼف واحلديٌ مثاًل، ومرسمام أصوب اًمطوًمى سمعض اعمؾؾ، وظمصقصاًو 

اعمًوئؾ، ومقحتوج اًمطوًمى ذم ذًماؽ إذا مل يًتققمى اعمًلًمي، أو إذا يمثرت قمؾقف 

اًمقىمً أن يدظمؾ اعمعؾاؿ اعمضاحؽوت اعمـوؾماٌي، أي: اًمتال ٓ هاؾ سماؤداب، 

وًمقس ومقفو همقٌي أو اؾمتـؼوص مـ ىمدر أطمد، وٓ ذيمر اؾماؿ أطماد، وماـ هماػم 

مٌوًمغي ذم ذًمؽ، ومنن اعمعؾؿ ًمق أيمثر مـ اعمضحؽوت ذم اًمدرس.. ومنن اًمدرس 

وضماقه ف يـٌغل ًمؾؿعؾاؿ إذا رأى اعمؾاؾ ذم رطمقي وًمقس درؾمًو، يمام أكايصػم مً

اًمطالب.. أن يقرد هلؿ ؿمقئًو مـ اًمؼصص اعمـوؾمٌي ماع اًمادرس، واًمتال ومقفاو 

ومانن اًمؼصاص شمشاد  ـمفو،اًمػقائد واًمعؼم: وذًمؽ ًمشدِّ أذهوهنؿ واؾمتعودة كشو

آكتٌوه، وًمقخاؽم اًمؼصاص اعمـوؾماٌي، وأن ٓ يطقاؾ ومقفاو طمتاك ٓ خيارج قماـ 

حلوضمي ومؼط.، وموعمًلًمي سمحوضماي إمم شمارك اإلوماراط مؼصقد اًمدرس، ومفل قمـد ا

واًمتػريط، وموًمٌعض يؼع ذم اإلومراط، ومقؽقن درؾمف يمؾف ىمصاص وطمؽوياوت، 

ومتـتفل احلصي ومل يًتػد اًمطالب مـ اًمؽتوب اًمذي ضموءوا ًمتؾؼقف ؿمقئًو، وار 

قمؾقفؿ إيوم واًمؾقوزم وهؿ واىمػقن ذم مؽوهنؿ، ومرسمام مرت اًمًـي اًمؽومؾاي ومل 

عض يؼاع ذم اًمتػاريط، وماػمى اعمؾاؾ توب اًمصغػم ذم طمجؿف، واًماٌيؽؿؾقا اًمؽ
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، وٓ يغػم أؾمؾقسمف وٓ يدظمؾ قمغم درؾمف مو يعقـفؿ فموهر قمغم وضمقه اًمطالب

قمغم اًمتخؾص مـ اعمؾؾ، سمؾ يؾتزم سمؿًوئؾ اًمؽتوب وهدهو هدًا، وٓ هيؿاف 

 طمول اًمطالب، ومؽال اًمطروملم ؾمٌى ًمضقوع احلؾؼوت.

 أت٢ تطبٝك٘ نايٛع٤ٛ ٚايض٠٬ ٚ,ريٖا.إٔ ٜػتعٌُ ايتطبٝل فُٝا ٜت .12

ػااؾ اعمعؾااؿ قمااـ سمعااض اًماادروس سمحوضمااي إمم اًمتطٌقااؼ، ومقـٌغاال أن ٓ يغ

يػتؼار إمم شمطٌقاؼ، وذًماؽ يموًمقواقء، واًمصاالة، ويماذا اًمتطٌقؼ عمو يعؾؿف مماو 

ويصقر هلؿ احلٍ طمتك يرؾمخ ذم أذهوهنؿ، ويماذا  ن جيعؾ هلؿ جمًامً ، يملاحلٍ

سموًمتطٌقؼ ًمػموه، صمؿ يؼقمقا هؿ سموًمتطٌقؼ حتً  سمعض أداب، وًمقٌدأ هق أوًٓ 

كظره ورقمويي، ويقضمف مـ حيتوج إمم شمقضمقف مـفؿ، وًمقـظر يمؾ مـفؿ إمم أظمقاف 

 قمـد اًمتطٌقؼ ًمقًتػقد مـ ومعؾف، وطمتك ٓ يؽرر اخلطل اًمذي يؼع ومقف أظمقه.

 ٚحيطظ ع٢ً إْٗا٤ ايسضؽ ٚايٓفٛؽ ضا,ب١ فٝ٘. ,إٔ ٜتذٓأ اٱطاي١ امل١ًُ .13

اعمعؾؿ اًمـوضمح مـ يغؾؼ ومؿف ىمٌؾ أن يغؾؼ اًمـوس أذاهنؿ، ومنن وهلذا ىموًمقا 

ن يؼطع أاًمتطقيؾ اعمؾؾ مدقموة إمم شمرك اًمدروس وهجرهو، ومقـٌغل ًمؾؿعؾؿ 

اًمـػقس راهمٌي ومقف ومتشقومي ومتشقىمي إًمقف، طمتك يليت اًمًومعقن واًمدرس 

همدًا ٓؾمتامع اًمدرس اًمذي يؾقف سمشغػ، وأن ٓ يؽثر اًمدروس ذم وىمً 

ك أن جيعؾ اًمدروس متػرىمي، وىمد يمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف واطمد، سمؿعـ

ـْ وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ هؽذا ذم شمعؾقؿف ٕصحوسمف قمؾقفؿ روقان اهلل،  ـِ  ومَع  اسْم
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ُعقٍد ريض اهلل قمـف ًْ ِل   ىَموَل: ))يَمونَ  َم  َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ قَمَؾْقِف اهلُل  َصغمَّ  اًمـٌَّ

ًُمـَو ومِ  ذِم  سمِوعْمَْققِمَظيِ  َيَتَخقَّ َيَّ ْٕ آَميِ  يَمَراَهيَ  ا ًَّ (( أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ، قَمَؾْقـَو اًم

هذا احلديٌ اًمذيـ ٓ يعتؼقن اًمـوس مـ يمثرة يمالمفؿ ذم أيمثر مـ ومليـ هؿ 

 إوىموت، طمتك صور اًمققمظ قمـد اًمًومعلم قمودة، ومؾؿ يعد اًمؼقل يمصمر ومقفؿ.

ٚايػري  ,طاْ٘يٝتُهٔ َٔ سبٛم أق ;إٔ ٜطتأ َطايعات خاص١ يغعٝف ايفِٗ .14

 َعِٗ.

مـ إظمطوء اًمتل يؼع ومقفو اًمٌعض أكف هيتؿ سموًمطوًمى اجلقد اعمجتفد، 

ويؽمك اًمطوًمى اًمضعقػ اًمػفؿ وهيؿؾف، ويمون إطمرى سمف أن يقزم هذا 

أيمثر مـ همػمه: ٕكف ذم أمس احلوضمي  ًمطوًمى اًمضعقػ اًمػفؿ اهتاممًو ظموصوً ا

ًمقتؿؽـ مـ احّلقق سملىمراكف واًمًػم معف، ومؾفذا حيتوج إمم  :هلذا آهتامم

هصقص مطوًمعي ظموصي ًمف مـ ىِمٌؾ اعمعؾؿ، ومقخصص ًمف وىمتًو همػم وىمً 

اًمدرس ًمؾؿطوًمعي وسمقون مو أؿمؽؾ قمؾقف ذم اًمدرس طمتك يؼقى ًمديف اًمػفؿ 

ًٍ ًمؾؿطوًمعي ًمف.. ويًتطقع احّلقق سمغػمه، ومنن مل يًتطع اعم عؾؿ هصقص وىم

 طمد أىمقيوء اًمطالب ًمقطوًمع ًمف. رشمى ذًمؽ مع أ
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 ,يٝػتٛعبٛا أنجط ;ٚجيعٌ َطايعات ٚزضٚغٶا إعاف١ٝ ٭قٜٛا٤ ايفِٗ .15

 ٜٚػطعٛا يف إنُاٍ املكطض.

قمـدمو ذيمركو آهتامم سمضعقػ اًمػفؿ ٓ كعـل إمهول أىمقيوء اًمػفؿ: سمؾ 

ٓسمد مـ آهتامم سموٕىمقيوء أيضًو: ًمؽـ ٓ يؽقن اهتاممف هبمٓء قمغم طمًوب 

سمؾ هيتؿ هبؿ مجقعًو وموًمضعقػ ًمقؼقى ومفؿف ويؾحؼ سملىمراكف،  أظمريـ،

واًمؼقي ًمقًتققمى أيمثر ويؽؿؾ اعمؼرر، ومقجعؾ ٕىمقيوء اًمػفؿ أيضًو 

ويؼطعقا اًمطريؼ ذم أهع وىمً،  ،مطوًمعوت ودروؾمًو إووومقي ًمقزدادوا ومفامً 

ومقاضمى اعمعؾؿ آهتامم سموجلؿقع، وقمدم إمهول أطمد مـ اًمطالب مفام يمون 

 مًتقاه.

َٳٔ ٜٴشػٔ اٱداب١ إٔ .16 ٚع٢ً َٔ ٜٴشػٔ  ,ٜػتعٌُ ايجٓا٤ املعتسٍ ع٢ً نٌ 

 ٚع٢ً أٌٖ املٛاظب١ ٚأٌٖ ايتبهري يف اسبغٛض. ,ايػ٪اٍ

اًمثـوء احلًـ أمر مفؿ ضمدًا ًمؾدومع سموًمطوًمى كحق إقمغم، ومقثـل اعمعؾؿ 

قمغم مـ حيًـ اإلضموسمي، ومـ حيًـ اًمًمال، ومـ يقافمى قمغم احلضقر، 

إمم اًمدرس: ويـٌغل أن يؽقن صمـوؤه معتدًٓ، ومقؼقل ًمف  وقمغم مـ يليت مٌؽراً 

مثاًل: أطمًـً سمورك اهلل ومقؽ، ويذيمر ؾمٌى صمـوءه قمؾقف، وٓ يٌوًمغ ذم اًمثـوء، 

: شمؽؼم اًمطوًمى قمغم إظمقاكف، آلولد أمريـ، ومنن اعمٌوًمغي ذم اًمثـوء ىمد شمقًمِّ 

سمـػًف، وكظره إمم أظمريـ سملهنؿ دوكف، ورسمام يػؽم قمـ اًمعؾؿ، وىمد  واهمؽماره
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يدقمف سمًٌى اعمٌوًمغي ذم اًمثـوء، ومػمى كػًف أكف ىمد وصؾ، وىمد هنك اًمـٌل صغم 

ـْ اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ قمـ ذًمؽ وذمف، وم ٌْدِ  َع ـِ  قَم مْحَ ـِ  اًمرَّ  سَمْؽَرةَ  َأيِب  سْم

ـْ  ِلِّ  قِمـْدَ  ُذيِمرَ  َرضُماًل  َأسمِقِف َأنَّ  قَم َؿ، َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ قَمَؾْقِف اهلُل  َصغمَّ  اًمـٌَّ  وَمَلصْمـَك َوؾَمؾَّ

ا، َرضُمٌؾ  قَمَؾْقفِ  ِل   وَمَؼوَل  ظَمػْمً  َوُْيََؽ )) َوؾَمؾََّؿ: َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ قَمَؾْقِف اهلُل  َصغمَّ  اًمـٌَّ

انَ  إِنْ )) ِمَراًرا َيُؼقًُمفُ  ((َصاِحبَِؽ  ُظـَُؼ  َؿَطْعَت  ؿْ  ـَ ـُ  َُمَاَفَة.. َّل  َماِدًحا َأَحُد

َذا، َأْحِسُب  َؾْؾَقُؼْؾ: َذا ـَ ـَ انَ  إِنْ  َو فُ  ُيَرى ـَ َذفَِؽ، َأكَّ ل َوَّل  اهللَُّ، َوَحِسقُبفُ  ـَ ِـّ  ُيَز

ُؿْ (( أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ، وذم روايي قمـد أمحد: َأَحًدااهللِ  َظَذ   َذيَمُروا َأهنَّ

ـْ  َمواهللِ  َرؾُمقَل  َيو َرضُمٌؾ: وَمَؼوَل  قِمـَْدُه، َرضُماًل  اهلُل  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقلِ  سَمْعدَ  َرضُمؾٍ  ِم

ِل   وَمَؼوَل  َويَمَذا، يَمَذا ذِم  ِمـُْف، َأوْمَضُؾ  َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ قَمَؾْقِف  قَمَؾْقِف اهللُ  َصغمَّ  اًمـٌَّ

(( إمم أظمر احلديٌ َصاِحبَِؽ  ُظـَُؼ  َؿَطْعَت  َوُْيََؽ )) َوؾَمؾََّؿ: َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ 

ـْ اعمتؼدم،  ـْ  َأِمػمٍ  قَمغَم  ُيْثـِل َرضُمٌؾ  ىَمومَ  ىَموَل  َمْعَؿرٍ  َأيِب  وقَم ، ِم
ِ
َُمَراء ْٕ  وَمَجَعَؾ  ا

اَب، قَمَؾْقفِ  حَيْثِل اعْمِْؼَدادُ  َ َوآًمِِف قَمَؾْقِف اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  َوىَموَل: َأَمَرَكو اًمؽم 

اطِملمَ  ُوضُمقهِ  ذِم  َكْحثَِل  َأنْ  َوؾَمؾَّؿَ  َوَصْحٌِفِ  اَب  اعمَْدَّ َ . أظمرضمف مًؾؿ، وذم اًمؽم 

اطِملمَ  َأوْمَقاهِ  ذِم روايي قمـد اًمؽممذي:   .اعْمَدَّ

: يمراهقي اًمطالب هلذا اًمطوًمى اًمذي يؽثر اعمعؾؿ مـ اًمثـوء قمؾقف وافثاّن

 ويٌوًمغ ذم صمـوءه.
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ٔظمريـ، ومنن اًمثـوء قمغم اًمطوًمى مـ اإلىمالل مـ ا وًمقحذر اعمعؾؿ أصمـوء

اًمٌعض قمـدمو يثـل قمغم أطمد اًمطوًمى يذم أظمريـ، ومقؼقل هلؿ مثاًل: هذا 

ومضؾ مـؽؿ، وأطمًـ مـؽؿ، وأذيمك مـؽؿ، وأكتؿ وموؿمؾقن، وهمػمهو مـ أ

ًمد اًمتحوؾمد إًمػوظ اًمتل ٓ شمؾقؼ، واًمتل شمشعر اًمطالب سموإلهوكي، ومتق

 أطمد آظمر.واًمؽراهقي ومقام سمقـفؿ: سمؾ يثـل قمغم اًمطوًمى دون اؾمتـؼوص 

ٚحيغط ازبٛا٥ع يًُُتاظٜٔ يف  ,إٔ ٜػتعٌُ املػابكات بني ايط٬ب .17

 اٱدابات ذبفٝعٶا ٚتؿذٝعٶا.

اًمطالب وظمصقصًو ذم اًمًـ اعمٌؽر هؿ سمحوضمي إمم مو حيػزهؿ 

ويشجعفؿ قمغم آؾمتؿرار ذم ـمؾى اًمعؾؿ، ومـ ذًمؽ اعمًوسمؼوت اًمتل شمؽقن 

ًمؾؿعؾؿ أوًٓ أن ينمح هلؿ  سمقـفؿ، ومنهنو ًمف دور يمٌػم ذم طمصقل ذًمؽ، ويـٌغل

اعمؼصقد مـ اعمًوسمؼوت، وأهنو ًمؾتشجقع قمغم آضمتفود، وًمؾتـوومس اًمنميػ 

، وًمقس {١٢انمطففي   } چۉ  ۉ  ې  ې چ  يمام ىمول شمعومم:

 طمدهؿ، أو اهمؽمار أطمدهؿ وشمؽؼمه قمغم أظمر.أاعمؼصقد مـفو فمفقر ومشؾ 

شمؾؼقا، مو صمؿ خيتور اعمعؾؿ ًمؾؿًوسمؼي إؾمئؾي اعمـوؾمٌي اًمتل شمتـوؾمى مع 

 هلؿ اجلقائز اًمتل ومع مو يريد أن يقصؾفؿ إًمقف مـ مًتقى قمؾؿل، وًمقحيِّ 

يعطقفو عمـ جيقى إضموسمي ممتوزة: ًمقشجعفؿ، وحيػز أظمريـ قمغم آهتامم 

وًمق اًمٌمء  واعمطوًمعي أيمثر، وٓ يشؽمط أن شمؽقن اجلقائز ىمقؿي: سمؾ يؽػل
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اًمًٌقط إذ ًمقس اعمؼصقد مـ اعمًوسمؼوت اجلقائز، يمام أكف ٓ يغػؾ قمغم أن 

سملن اًمعؾؿ ٓ ُيتؾؼك مـ أضمؾ اًمدكقو، وٓ مـ أضمؾ احلصقل قمغم رء  يـٌففؿ

مـ طمطوم اًمدكقو: ٕكف ىمد يػفؿ اًمٌعض مـفؿ أن اًمعؾؿ مـ أضمؾ اًمدكقو، ومـ 

  .أضمؾ هذه اجلقائز، ومقـش  قمغم هذا اًمػؽر اخلوـم

 .إٔ ًٜتعّ مبٓٗر َسضٚؽ َٚكطض عؿٞ ع٢ً خطٛات٘ .18

ٓ يؿؽـ اًمـجوح ذم احلؾؼوت دون وضمقد مـفٍ مدروس دراؾمي ضمقدة، 

ؿ دون مـفٍ معلم.. ومنن ذًمؽ أدقمك إمم اًمػشؾ: ٕكف رسمام ومؾق يمون اعمعؾؿ يعؾّ 

م ، وأن هـوك يمتى ىمٌؾف جيد كػًف يؼدم اًمؽتوب اًمذي مـ ؿملكف أن ٓ يُؼدَّ

 ػفؿ هذا اًمؽتوب، ورسمام ؿمتً أذهون اًمطالب.طمتك يُ  سجيى أن شمدرَّ 

ٌغل أن يضع إذا ٓسمد مـ وضمقد مـفٍ ومؼرر مدروس معد مًٌؼًو، ويـ 

ًمقضؿـ سمنذن اهلل يمثرة كًٌي كجوطمف، ويمذا  اعمـفٍ أهؾ اًمتخصص ذم اعمودة:

ووع اخلطي اعمـوؾمٌي ًمؾؿـفٍ مـ طمقٌ اًمزمـ، ومؾق يموكً اخلطي ٓ شمتـوؾمى 

.. ومؿـ اعمميمد أن اعمعؾؿ ًمـ يًتطقع إيصول اعمعؾقمي إمم مع اًمؽتوب اعمؼرر

كف إمو ؾمقؿٌم سمنقمي ًمقـتفل ذم اًمقىمً اعمحدد، أو أن اًمقىمً اًمطالب: ٕ

ؾمقـتفل ومل يتؿؽـ مـ إهنوء اًمؽتوب سمعد، ومؾفذا ٓسمد مـ أن يضع اخلطي 

ؾمف قمدة مرات ٕكف  :ًمؾؿؼرر ؿمخص ذو ظمؼمة ىمد دَرس اًمؽتوب ودرَّ

ف أمويمـ اًمصعقسمي واًمًفقًمي ومقف، وإمويمـ اًمتل حيتوج ومقفو سمتدريًف ؾمقتٌلم ًم
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إمم شمقؾمع، ومؿـ هـو ؾمقؼرر قمدد احلصص ًمؽؾ درس سمام يتـوؾمى معف، ومـ 

اخلطل أن يضع اعمـفٍ واخلطي ًمف ؿمخص مل يدرؾمف اصاًل، أو درؾمف مرة 

ؾمف مرة واطمدة، ومفذا مل يتٌلم ًمف مقوع اًمصعقسمي واًمًفقًمي ذم  واطمدة ودرَّ

 ؾمؾػـو.أ اعمؼرر يمام

وًمقحوول اعمعؾؿ سمؼدر اعمًتطوع اًمثٌوت قمغم مـفٍ معلم طمتك يـفقف، 

قمغم يمػوءة مـ يضع اعمـفٍ، ومنن يمثرة شمغقػم اعمـفٍ ذم ومؽمات  يتقىمػوذًمؽ 

يقضمد طموًمي مـ آهتزاز اًمعؾؿل ًمدى وزمـقي متؼورسمي يضعػ اًمتعؾقؿ، 

 كف ٓ جيد آؾمتؼرار ومقام يتعؾؿ.اًمطوًمى: ٕ

  َٓٗر يف َٛاز:ٚإيٝو َكرتح 

ووىمد ووع ؾمقدي وؿمقخل احلٌقى قمؿر طمػظف اهلل مؼؽمطمًو عمـفٍ 

 دراد متؽومؾ ذم قمدة مقاد وومـقن، وقمغم اعمذاهى إرسمعي، وهذا آىمؽماح

ًمقس مؾزمًو ٕطمد، ويـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يراقمل مو  -يمؿ ىمول ؿمقخـو مرارًا  –

ًمٌؾده  اوموً  ـوؾمٌوً يتـوؾمى مع سمؾده وـمالسمف، ومؼد يؽقن هذا اعمـفٍ اعمؼؽمح م

وًمطالسمف، وىمد يؽقن همػم مـوؾمى هلؿ، وىمد يؽقن اًمٌعض مـف مـوؾمى، 

 ومؾقـظر اعمعؾؿ إمم مو هق مـوؾمى ًمف ومقلظمذه.

 وهذا اعمؼؽمح هق:

 ايكطإٓ ايهطِٜ. .1

 ٚاسبسٜح ايؿطٜف. .2
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 ٚعكٝس٠ اٱغ٬ّ. .3

 ٚايفك٘. .4

 ٚا٭صٍٛ. .5

 ٚايػري٠ ايٓب١ٜٛ. .6

 ٚاٯزاب. .7

 ٚايٓشٛ. .8

ن مـ صمامن مقاد سمطريؼي ؾمػمه مع مؼؽمح اعمؽقَّ صمؿ ومصؾ هذا اعمـفٍ 

 اًمؽتى اًمتل يؿؽـ اؾمتعامهلو ذم اًمًّؾؿ اًمتعؾقؿل هلذه اعمودة.

 :ِٜايكطإٓ ايهط 

 ويـؼًؿ إمم مخًي أىمًوم

 ٚعًّٛ ايكطإٓ. ,ٚايتفػري ,ٚايتذٜٛس ,ٚايت٠ٚ٬ ,اسبفظ 

طمتاك يًافؾ قماغم اعمعؾاؿ  :تدريًافًم وً وضمعؾ كػعـو اهلل سمف ًمؽؾ ىمًؿ ـمرىما

 اًمقصقل إمم اعمؼصقد.

 .أ٫ّٚ: اسبفظ 

ثِ ٜهطضٖا  ,ططٜك١ اسبفظ إٔ ٜهطض مخؼ آٜات أٚ عؿطا ست٢ ٜتِ سفظٗا .1

( إسس٣ 41مخػا ٚعؿطٜٔ َط٠ ع٢ً ا٭قٌ سفّظا, ٚإٕ بًغ بٗا ) (25بعس اسبفظ )

 ٚأضبعني َط٠ نإ أدٛز ٚأق٣ٛ يًشفظ.
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ًٜعّ إٔ ٜتًٛ َا ٜطٜس سفظ٘ قبٌ إٔ ٜتشفظ٘ ست٢  ..َٔ مل ٜتكٔ ايت٠ٚ٬ .2

 حيػٔ أزا٤ٙ ع٢ً ٜس َتُهِّٔ َٔ َعًِ أٚ طايأ قٟٛ ايكطا٠٤.

ن يتخذ هذه اخلطقة ىمٌؾ اًمٌدء ذم احلػظ: طمتك يتؿؽـ أويـٌغل ًمؾؿعؾؿ 

 مجقع اًمطالب مـ احلػظ واًمًػم معًو.

 اسبطٚف. ٚإٜغاح ,ٚضفع ايضٛت ,٫ ٜكبٌ َِٓٗ اسبفظ إ٫ َع إسػإ ايت٠ٚ٬ .3

ف ويعقدهؿ هذا ماـ اًمٌداياي: طمتاك ٓ يـشائقا قماغم اخلطال ومقصاعى قمؾقا

قمقدهؿ قمغم هذا مـ اًمٌدايي ومنكف ؾماقحتوج إمم  شمغقػمه ومقام سمعد، وٕكف أيضًو ًمق

طمًااوهنؿ ذًمااؽ قمـااد شمعؾااقؿفؿ اًمتجقيااد، ومؾااـ جيااد صااعقسمي ذم شمعؾااقؿفؿ : إل

 اًمـطؼ واًمتالوة.

فٝكطض عًِٝٗ نٌ ّٜٛ غٛض٠ أٚ  ,ػٛضٜبسأ َع ايضغاض بإتكإ ايفاذب١ ٚقضاض اي .4

ٜٚػتُعٗا َِٓٗ ايّٝٛ ايجاْٞ, ٚبعس  ,غٛضتني ٜطززْٚٗا ست٢ ٜتِ سفظٗا متاَا

ٜػتُعِٗ فُٝا قس سفظٛا َٔ قبٌ, ٚتكبٌ ايعٜاز٠ َٔ قٟٛ  ..اغتُايف اسبفظ ازبسٜس

 اسبفظ بؿطا صش١ ايٓطل ٚدٛز٠ اسبفظ.

وسمؼ، أو قماادم وٕن اًمطوًمااى إذا اؾمااتؿر ذم احلػااظ مااع قماادم إشمؼااون اًمًاا

شمؼقيتااف.. ومااال وموئاادة مااـ طمػظااف طمقـئااٍذ، ومفااق حيػااظ ويـًااك، أو حيػااظ دون 

 شمؼون، ومقضمقد طمػظف يمعدمف.إ
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ٚاملتٛغطٕٛ ٜكطض عًِٝٗ غٛض٠ َٔ دع٤ عِ نٌ ّٜٛ, َٚٔ اغتُع سفظ٘  .5

 ( مخؼ غٛض مما قس سفظ٘ َٔ قبٌ.5فٝػتُع إيٝ٘ يف ) ..ازبسٜس

طمتااك يؼااقى احلػااظ وٓ يتػؾااً، وًمػمهمااٌفؿ ذم ىمااراءة مااو طمػظااقا أصمـااوء 

 ؾـقاومؾ: طمتك يٌؼك احلػظ وٓ ُيـًك.ًمصالهتؿ 

حيفظٕٛ دع٤ تباضى نصيو, ٜٚتساضغٕٛ نٌ ّٜٛ دع٤ا فُٝا  ..ٚبعس دع٤ عِ .6

 ٚايٛاقع١.,ٚأيـِ ايػذس٠ ٚايسخإ  ,ٜٚؼ ,بِٝٓٗ , ثِ ٜٴػتشػٔ سفظ غٛض ايهٗف

أهار قمجقٌي ًمتؼقيي احلػظ، واؾمتؿراره وحتًلم  ومنن ذم مدارؾمي اًمؼرآن

 اًمـطؼ.

ٜكطض عًٝ٘ نٌ  ,فٝبسأ َٔ ايبكط٠ ..َٚٔ ض,أ يف سفظ لٝع ايكطإٓ بعس شيو .7

 ّٜٛ َكطأ َع اغتُاع٘ يف ْضف دع٤ مما غبل سفظ٘ َٚساضغ١ دعأٜٔ نٌ ّٜٛ.

 ىمٌؾ. طمتك يضؿـ ىمقة طمػظف وقمدم شمػؾً مو طمػظف مـ

   اسبفــظ ممــٔ ٜط,ــأ بؿــطا قــ٠ٛ اسبفــظ ٚصــش١ ٬َسظــ١: تكبــٌ ايعٜــاز٠ يف

 ايٓطل; ٚيتك١ٜٛ اسبفظ حيطظ ع٢ً قطا٠٤ َا حيفظ٘ يف ايض٠٬.

يمام أؾمؾػـو، واعمراد هـو صالة اًمـػؾ، أو صالة اًمػرض إن يمون مـػردًا أو 

عمـ ريض سموًمتطقيؾ سمنموـمف اعمذيمقرة ذم يمتى اًمػؼاف، وًماقس اعمؼصاقد  وً إموم

اًمصاالة قماغم  مقملم، ومػماضماع طمػظاف ذمصالة اًمػرض إموماًو دون رى اعمال

 طمًوب مـ يصكم ظمؾػف، ومفذا ٓ جيقز.
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 ثاّْٝا: ايت٠ٚ٬: 

 ٫بس َٔ تعًِٝ قٛاعس ايتٗذٞ ملٔ مل ٜتكٓٗا. .1

ٜتساضؽ املتُهٕٓٛ َٔ ايـت٠ٚ٬ نـٌ ٜـّٛ دـع٤ا عًـ٢ ا٭قـٌ, ٜٚتـابع ايغـعٝف يف          .2

 ايتك١ٜٛ ست٢ ٜهٌُ املضشف ايؿطٜف.

َػتُعني ْاظطٜٔ إع املتًٛ يف املضـشف, ٜٚرتنـع   ٬ٜسظ أثٓا٤ ايتساضؽ نِْٛٗ  .3

 ايطز ع٢ً َٔ بُٝني ايكاض٨ ثِ َٔ ًٜٝ٘ ٫ٚ ٜطزٕٚ زفع١ ٚاسس٠.

و مع طمضاقر.. وماال يارد قمؾقاف مَّ أوهذا ذم طموًمي قمدم طمضقر اعمعؾؿ معف، 

 أطمد مـفؿ همػمه، إٓ إن مل يـتٌف ًمف اعمعؾؿ .. ومػمد مـ قمغم يؿقـف.

 .ثايجٶا: ايتذٜٛس 

ٛٻزا.ٜبتسأ  .1  تعٜٛس ايضغاض بإيكا٥٘ إيِٝٗ صب

 ثِ املدتاض املفٝس. ,ٜأخصٕٚ قٛاعسٙ ٜٚكط٩ٕٚ نتاب ٖسا١ٜ املػتفٝس .2

ف٬بـس َـٔ ت٬ٚتٗـِ أثٓـا٤ زضؽ ايتذٜٛـس ؾـ٦ٝا َـٔ         ,٬ٜسظ تطبٝـل ايكٛاعـس   .3

 ايكطإٓ يًتأنُّس َٔ ايتطبٝل ٚتعٜٛسِٖ عًٝ٘.

 غ١ ٚايت٠ٚ٬.ٚٚقت املساض ,٫بس َٔ ٬َسظ١ ايتطبٝل ٚقت اغتُايف اسبفظ .4

 خيتاض املتكٕٓٛ َِٓٗ يًت٠ٚ٬ يف ا٫دتُاعات ٚازبًػات. .5

 .ضابعّا: ايتفػري 

ِٸ    .1 ــ ــع٤ ع ــظ د ــت٠ٚ٬ ٚسف ــٔ اي ــٔ أتك ــٔ     ..مل ــٛض َ ــاض ايػ ــري قض ــص تفػ ــسأ بأخ ٜب

 ازب٬يني, أٚ َٔ ايطغاي١ املعس٠ َٔ قٹبٌ َطنع ايٓٛض )املدتضط يف تفػري قضاض ايػٛض(.
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ِٸ ثِ تباضى, ثِ .2 تفػـري لٝـع ايكـطإٓ يٲَـاّ      ..ملـٔ اغـتعس   ثِ تفػري دع٤ ع

 .ايبغٟٛ َٔ ايفاذب١ إع غٛض٠ ايٓاؽ

 ٕخاَػّا: عًّٛ ايكطآ: 

 نتاب ايتبٝإ يف آزاب مح١ً ايكطإٓ يٲَاّ ايٟٓٛٚ. .1

 ثِ َٓظ١َٛ ايعَعَٞ َع ؾطسٗا )ْٗر ايتٝػري( يًُايهٞ. .2

 ثِ ظبس٠ اٱتكإ يف عًّٛ ايكطإٓ يًُايهٞ.   .3

 اسبسٜح ايٓبٟٛ ايؿطٜف:

 ,ٚتؿــطح هلــِ َعاْٝٗــا   ,خيتــاض يًُبتــس٥ني أسازٜــح طبتضــط٠ حيفظْٛٗــا     .1

ٜٚعٛزٕٚ إيكا٤ٖـا بضـٛت ٚاعـح, ٚقـس ت اختٝـاض أسازٜـح َـٔ ؾـفا٤ ايػـكِٝ يًشبٝـأ           

 ضبُس اهلساض ْفعٓا اهلل بٗا ٚب٘.

اظمتورهو ومجعفو ؿمقخـو اًمعالماي احلٌقاى قمؿار ذم يمتقاى أؾماامه: )خمتاور 

 .تدئلم(ًمؾؿٌحلديٌ اًمنميػ مـ ؿمػوء اًمًؼقؿ ا

ٜٚعــٛزٕٚ َــع إيكا٥ٗــا ايبــس٤  ,ٚتؿــطح هلــِ ,ثــِ حيفظــٕٛ ا٭ضبعــني ايٜٓٛٚــ١ .2

٘      ,بايبػ١ًُ ٚاسبُسيـ١   ,ٚتٓـاٍٚ ؾـ٤ٞ َـٔ ؾـطسٗا     ,ٚايضـ٠٬ عًـ٢ ايـٓآ ٚآيـ٘ ٚصـشب

 ٚاشبتِ بايسعا٤ ٚايض٠٬ ع٢ً ايٓآ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ.

دقمقة وذًمااؽ ًمقتعااقدوا مااع احلػااظ إًمؼااوء طمتااك يـطؾؼااقا ذم ؾمااؾؽ اًماا

 واًمتٌؾقغ.

 لع اسببٝأ عُط بٔ سفٝظ. ,ثِ نتاب ْٛض اٱعإ َٔ ن٬ّ سبٝأ ايطمحٔ .3
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 ثِ نتاب طبتضط ضٜاض ايضاسبني يٲَاّ ايٓبٗاْٞ. .4

وىمد اظمتٍمه يمذًمؽ ؿمقخـو اًمعالمي احلٌقى قمؿر سماـ طمػاقظ طمػظاف اهلل 

وأؾمامه: )ىمطقف اًمػوحللم مـ ريوض اًمصوحللم(، وًمؾػؼػم ذح مقؾمع قمؾقف 

ؿمقخل احلٌقى قمؿر سمـ حمؿد سمـ طمػقظ طمػظف اهلل وكػعـاو سماف )سمضاوقمي أؾمامه 

 اًمـوصحلم ذح ىمطقف اًمػوحللم(، وهق مطٌقع ومتداول.

 :َضطًح اسبسٜح 

 َٔ بعس سفظ ا٭ضبعني اي١ٜٚٛٓ ٚؾطسٗا.

 ٜبسأ مبٓظ١َٛ ايبٝك١ْٝٛ ؾطسّا ٚسفظّا. .1

، اًمٌقؼقين ومتقح سمـ حمؿد سمـ قمؿر ومـظقمي اًمٌقؼقكقي هل مـ كظؿ اًمشقخ

 وهلو قمدة ذوح.

 نتاب املٌٓٗ ايًطٝف يًػٝس ضبُس بٔ عًٟٛ املايهٞ. .2

 نتاب ْع١ٖ ايٓظط ؾطح خنب١ ايفهط يٲَاّ ابٔ سذط .  .3

 :ايتٛسٝس 

 ٜبسأ بعكٝس٠ ايعٛاّ سفظا ٚؾطسا. .1

وهل ًمإلموم أمحد اعمرزوىمل رمحف اهلل، وهلو ذوطموت مـفو ذح اًمعالمي 

مجعف مـ دروؾمف اطمد ـمالسماف  قمؾقي اعموًمؽل،حمدث احلرملم اًمًقد حمؿد سمـ 

)كاقر اًمظاالم ذح قمؼقادة اًمعاقام( ًمؾشاقخ وذح (،ضمالء إومفاوموأؾمامه )

 حمؿد كقواي اجلووي.
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 ثِ زضٚؽ ايتٛسٝس يًشبٝأ ضبُس بٔ غامل بٔ سفٝظ ْفعٓا اهلل ب٘ ٚاملػًُني. .2

 ثِ عكٝس٠ اٱغ٬ّ يٲَاّ  عبساهلل بٔ عًٟٛ اسبساز. .3

 ثِ دٖٛط٠ ايتٛسٝس يٲَاّ إبطاِٖٝ ايًكاْٞ. .4

 إزباّ ايعٛاّ عٔ عًِ ايه٬ّ يٲَاّ ايغعايٞ.ثِ  .5

 

 :َٞايفك٘ اٱغ٬ 

ذم اًمػؼااف قمااغم اعمااذاهى اخلؿًااي:  وىمااد ذيماار ؿمااقخـو طمػظااف اهلل مـفجااوً 

اعمذهى اًمشوومعل، واعمذهى احلـػل، واعماذهى اعماوًمؽل، واعماذهى احلـاٌكم، 

مذهى اإلموم زيد سمـ قمكم زيـ اًمعوسمديـ سمـ احلًلم اعمذهى اًمزيدي، وهق و

سمـ قمكم سمـ ايب ـموًمى ريض اهلل قمـفؿ أمجعلم، واإلموم زيد هاق ؿماقخ اإلماوم 

أيب طمـقػااي اًمااـعامن ريض اهلل قمـااف، صمااؿ ذيماار ؿمااقخـو طمػظااف اهلل مـفجااًو ًمؾػؼااف 

 اعمؼورن قمغم مجقع اعمذاهى، وإًمقؽ أظمل اعمعؾؿ هذا اعمـفٍ:

 :ٞايفك٘ ايؿافع 

 ٜبسأ بايطغاي١ ازباَع١ يٲَاّ أمحس بٔ ظٜٔ اسببؿٞ. .1

واًمٌعض يٌدأ سمؽتوب اًمـٌذة عمػتل طميمقت ؾموسمؼًو احلٌقى اًمعالمي 

قمٌداًمرمحـ سمـ حمؿاد اعمشافقر، وًمؾػؼاػم ذح ًماف، وهاق أول ذح قماغم 

اإلـمالق، وًمقس ًمف ذح ؾمقاه طمتك أن، وأؾمامه ؿمقخل احلٌقى قمؿار 
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(، وهاق بذة اِلبقب ظبودافرَحـ ادشوفقرإَشاؿة افـقر َشح كطمػظف اهلل )

 مطٌقع ومتداول.

 غف١ٓٝ ايٓذا٠ يًؿٝذ غامل بٔ مسري اسبغطَٞ. .2

 املدتضط ايًطٝف يًؿٝذ عبساهلل بٔ عبسايطمحٔ بافغٌ. .3

وًمؾػؼااػم ذح مقؾمااع قمؾقااف ـمٌااع قماادة ماارات، وىمااد أؾمااامه ؿمااقخـو 

كزيؾ اًمعالمي اًمػؼقف احلٌقى زيـ سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمؿقط طمػظف اهلل ورقموه 

اعمديـااي اعمـااقر  قمااغم صااوطمٌفو أومضااؾ اًمصااالة وأزيمااك اًمتًااؾقؿ )اعمـفااؾ 

 اًمقريػ ذح اعمختٍم اًمؾطقػ(.

املكسَــ١ اسبغــط١َٝ يًؿــٝذ بافغــٌ, َــع َــت ايغاٜــ١ ٚايتكطٜــأ يًكاعــٞ أبــٞ  .4

 ؾذايف ا٭صبٗاْٞ. 

َٓظَٛــ١ ايعبــس يٲَــاّ بــٔ ضغــ٬ٕ َــع ؾــطٚسٗا, َــع نتــاب ايٝــاقٛت ايٓفــٝؼ   .5

 ايؿاططٟ. يًشبٝأ أمحس بٔ عُط

 عُس٠ ايػايو ٚعس٠ ايٓاغو يٲَاّ ابٔ ايٓكٝأ. .6

 املٓٗاز يٲَاّ ايٟٓٛٚ. .7

 :ٞايفك٘ اسبٓف 

ْٵبٹ٬يٞ. يًَطاقٞ ايف٬ح ؾطح ْٛض اٱٜغاح:  .1  شػٔ بٔ عُاض ايؿٴطٴ

ايًباب ؾـطح ايهتـاب:املت : يًكـسٚضٟ اسبٓفـٞ, ٚايؿـطح: يًؿـٝذ عبـسايغ          .2

 ايغُٓٝٞ املٝساْٞ.  
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 ُٛصًٞ.يًدتاض: ا٫ختٝاض يتعًٌٝ امل .3

 اهلسا١ٜ ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ: يًُط,ٝٓاْٞ  .4

 َت نٓع ايسقا٥ل يًٓػفٞ. .5

 بسا٥ع ايضٓا٥ع يف تطتٝأ ايؿطا٥ع يًهاغاْٞ.  .6

فٗـٛ يًشضـهفٞ    ..أَا ايسض املدتاضف ,{تٜٓٛط ا٭بضاض}ايسض املدتاض ؾطح ملت  .7

 فٗٛ يًتُطتاؾٞ, ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ عًٝ٘. .., ٚأَا تٜٓٛط ا٭بضاض

 يفك٘ املايهٞ:ا 

املس١ْٚ: يٲَاّ َايو , بطٚا١ٜ غٴـشٕٓٛ عـٔ اٱَـاّ عبـسايطمحٔ ابـٔ ايكاغـِ        .1

 ايعتكٞ.

 طبتضط غٝسٟ خًٌٝ. .2

ٖٚصا املت َٔ أٖـِ ٚأؾـٗط املتـٕٛ عٓـس املايهٝـ١, ٚقـس نجـطت عًٝـ٘ ايؿـطٚح          

 فُٓٗا:

 .ٞايؿطح ايهبري: يًؿٝذ أمحس ايسضزٜط, ٚعًٝ٘ ساؾ١ٝ ايع١َ٬ ايسغٛق 

 :ًٌٝيًشطاب. َٛاٖأ ازب 

 .ايتاز ٚاٱنًٌٝ: يًُٛام 

 .ٟدٛاٖط اٱنًٌٝ: يٰبٸٞ ا٭ظٖط 

 ٚعًٝٗا أٜغّا ؾطٚح نجري٠ َٓٗا: ,ايطغاي١ ايفك١ٝٗ: ٭بٞ ظٜس ايكريٚاْٞ .3

 ٟٚايفٛان٘ ايسٚاْٞ: يًٓفطا 

 .ؾطح ايؿٝذ أمحس ظضٸٚم 
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  :ًٞايفك٘ اسبٓب 

 .نؿاف ايكٓايف عٔ َت  اٱقٓايف: يًبٗٛتٞ, َٚت اٱقٓايف: يًشذاٟٚ .1

 يًٓذاض ايفتٛسٞ.: ؾطح َٓت٢ٗ اٱضازات: يًبٗٛتٞ, ٚنتاب َٓت٢ٗ اٱضازات .2

 يًُطزاٟٚ. :اٱْضاف يف ايطادح َٔ اشب٬ف .3

 ايطٚض املطبع ؾطح ظاز املػتكٓع: يًبٗٛتٞ. .4

 ملٛفل ايسٜٔ ابٔ قسا١َ.  :املغ  .5

 يؿُؼ ايسٜٔ ابٔ قسا١َ . :ايؿطح ايهبري .6

 :ٟايفك٘ ايعٜس 

 يٲَاّ أمحس املطتغ٢. :ا٭١ُ٥ ا٭طٗاضنتاب ا٭ظٖاض يف فك٘  .1

 يٲَاّ ايعٓػٞ. :ؾطح نتاب ا٭ظٖاض ) ايتاز املصٖأ يف أسهاّ املصٖأ(  .2

  :ايفك٘ املكاضٕ َع املصاٖأ 

ٚصبُٛعــ١ أخــط٣  ,ٚإيٝــو صبُٛعــ١ َــٔ ايهتــأ يف ٖــصا اجملــاٍ تكــطض عــُٔ املــٓٗر

 تهٕٛ َطدعٶا يف ٖصا ايفٔ.

 .٫بٔ ٖبري٠ ايؿافعٞ :اٱفضاح عٔ َعاْٞ ايضشاح .1

 ٫بٔ ضؾس اسبفٝس املايهٞ. :بسا١ٜ اجملتٗس ْٚٗا١ٜ املكتضس .2

 املبػٛا: يًػطخػٞ اسبٓفٞ. .3

 .املغ : ٫بٔ قسا١َ اسبٓبًٞ .4

 .اجملُٛيف: ؾطح املٗصب يًٟٓٛٚ ايؿافعٞ .5

 .بسا٥ع ايضٓا٥ع يف تطتٝأ ايؿطا٥ع يًهاغاْٞ اسبٓفٞ .6
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 .ذبف١ ايفكٗا٤ يع٤٬ ايسٜٔ ايػُطقٓسٟ اسبٓفٞ .7

 يًعُطاْٞ ايُٝ  ايؿافعٞ. :ايبٝإ ؾطح املٗصب .8

ٟٸ املايهٞ ايغطْاطٞ. :ايكٛاْني ايفك١ٝٗ .9  ٫بٔ دٴعٳ

 يًسنتٛض ٖٚب١ ظسًٝٞ. ٚأزيت٘: نتاب ايفك٘ اٱغ٬َٞ .10

 :٘أصٍٛ ايفك 

 ٱَاّ اسبطَني ازبٜٛ . :ٜبسأ بهتاب ايٛضقات .1

 يًؿٝذ أمحس دابط دربإ. :ثِ نتاب زضٚؽ أصٍٛ ايفك٘ امله١ٝ .2

 يًؿٝذ أبٞ إغشام ايؿرياظٟ. :ايًُع نتاب .3

ــع     .4 ــع ازبٛاَ ــاض ل ــِ يًهب ٞ  :ث ــبه ــاّ ايػ ــاطع  ,يٲَ ــأ ايػ ــاّ  :أٚ ايهٛن يٲَ

 ايػٝٛطٞ.

 :ايػري٠ ايٓب١ٜٛ 

 يًٗساض. :نتاب ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜف١ .1

 يًؿٝذ عبسايفتاح أبٛ ,س٠. :نتاب قبػات َٔ ْٛض ايٓب٠ٛ .2

 يًشساز. :نتاب زضٚؽ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ .3

 يٲَاّ ٜٛغف ايٓبٗاْٞ. :ا٭ْٛاض احملُس١ٜنتاب  .4

يًؿٝذ ضبُس بـٔ عُـط     :سسا٥ل ا٭ْٛاض َٚطايع ا٭غطاض يف غري٠ ايٓآ املدتاض .5

 حبطم.

 :اٯزاب ٚايػًٛى 
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 ٜبسأ بايصخري٠ املؿطف١ سفظّا ٚتعٜٛس عٌُ. .1

ي احلٌقى قمؿر سمـ حمؿد سمـ طمػقظ ذح هلو أؾمامه ؿمقخـو اًمعالم وًمؾػؼػم

 (، وهق مطٌقع ومتداول.ادَمَفػة َشح افذخرة ادؼؾة افػقائدطمػظف اهلل )

 يٲَاّ ايغعايٞ. :بسا١ٜ اهلسا١ٜ .2

 يٲَاّ اسبساز. :ضغاي١ املصانط٠ .3

 .يٲَاّ اسبساز :آزاب غًٛى املطٜس .4

 .ي٘ أٜغّا :ضغاي١ املعا١ْٚ .5

 يٲَاّ ايغعايٞ. :َٓٗاز ايعابسٜٔ .6

  ي٘ أٜغا. :إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ     .7

 :ٛايٓش 

 يًشبٝأ عُط بٔ سفٝظ. :ا٭غاؽ ٜبسأ بسضٚؽ .1

 يًؿٝذ ضبُس بٔ آدطّٚ. :نتاب ا٭دط١َٝٚ .2

ٚؾـــطسٗا ايهٛانـــأ  ,يًؿــٝذ ضبُـــس ايـــطعٝ  اسبطــاب   :َتُُــ١ اٯدطَٚٝـــ١  .3

 يًػٝس ضبُس ا٭ٖسٍ. :ايسض١ٜ

 يٲَاّ اسبطٜطٟ. :ًَش١ ا٭عطاب .4

 يٲَاّ ابٔ ٖؿاّ. :ؾطح قطط ايٓس٣ ٚبٌ ايضس٣ .5

  يٲَاّ ابٔ َايو. :ا٭يف١ٝ .6
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  فُــٔ فــٛقِٗ ,سظ أْــ٘ ممــا ٜــتعني ٚجيــأ عًــ٢ املتٛغــطني َــٔ ايطــ٬بٚيـ٬ٝ.. 

إط٬عِٗ ع٢ً أزيـ١ أٖـٌ ايػـ١ٓ ٚازبُاعـ١ خضٛصـّا فُٝـا ٜجـاض يف ايعضـط َـٔ املػـا٥ٌ           

 .ثِ ايبٝإ عٓس اسباد١,ي٬ط٦ُٓإ ;

ٓ يؽود خيرج داقمل إمم مـطؼاي ماـ اعمـاوـمؼ.. إٓ وجياد هباو إصماورة مثاؾ و

مي ذم ًا مـ إومؾؿ يؽمك أصحوب اًمػتـ أطمد اًمـوس،هذه اعمًوئؾ طمتك ًمعقام 

ـف مـ رد طموًمف، وإن مل يتًؾح ـموًمى اًمعؾؿ واًمداقمل إمم اهلل سموًمعؾؿ اًمذي يؿؽِّ 

اعمصاودموت هذه اًمشٌفوت.. ومنكف ؾمقؼع ذم يمثػم مـ اإلؿمؽوٓت واعمتوقماى و

  ، هلذا ًمزم اًمتًؾح سموًمعؾؿ.مع مـ يثػم  ومـ أصمػمت قمـده هذه اًمػتـ

 با٫ط٬يف ع٢ً َجٌ:فًٝعتٓٛا 

 يًػٝس ايع١َ٬ ضبُس بٔ غامل بٔ سفٝظ. :ايٛغ١ًٝ يًٛقا١ٜ عٔ َغ٬ت ايفت .1

 يًػٝس ايع١َ٬ عبساهلل بٔ ضبفٛظ اسبساز. :ايػ١ٓ ٚايبسع١ .2

 يًػٝس ايع١َ٬ ضبُس بٔ عًٟٛ املايهٞ.:َفاِٖٝ جيأ إٔ تضشح  .3

 يًشبٝأ ضبُس بٔ عبساهلل اهلساض. :صاضٚر ايكطإٓ ٚايػ١ٓ .4

 يًع١َ٬ احملسخ ع٢ً بٔ ضبُس بٔ حي٢ٝ. :ايبسع١ذبكٝل  .5

 ي٘, ٚأَجاهلا. :ٚدٛب ايتشٍٛ إع سػٔ ايظٔ باملتٛغٌ .6

مااـ اًمؽتااى اًمتاال اقمتـااً سماارد هااذه اًمشااٌفوت وسمقااون طمؼقؼااي احلؽااؿ 

 اًمنمقمل.
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 ٜغاف إيٝٗا نتأ ايؿٝذ ضبُٛز ممسٚح, ٚنتأ ايؿٝذ عٝػ٢ املاْع. .7

 اعمتعؾؼي هبذا اًمشلن، وسمقون رد هذه اًمشٌفوت.

     ٚي٬ٝسظــٛا ٜٚتٓبٗــٛا إٔ ايٛادــأ ٖــٛ ايتعطٜــف ٚايتبــٝني يٲقٓــايف, ٚتجبٝــت

عكا٥س اسبل فطاز٣ َٚج٢ٓ, ٚيف ازبُاعات عٓس اسبادـ١, َـع ادتٓـاب ايؿـتا٥ِ ٚشنـط      

َع ٬َسظـ١ اهلـس٤ٚ ايتـاّ يف     ,ٚ ا٫بتعاز عٔ شيو أص٬ ,أمسا٤ ا٭ؾداظ ٚازبُاعات

 إٜطاز ايه٬ّ ٚإيكا٤ اسبذ١.

جودًمي وٓ اًمتخوصؿ، وٓ إفمفور اًمعضالت، إكام إذ ًمقس اعمؼصقد اعم

وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ:  قمؾقف   ؼصقد إسمراز احلؼ ودمغ اًمٌوـمؾ، ىمول صغم اهللاعم

ـْ )) َػَفاءَ  بِفِ  فُِقََمِريَ  َأوْ  ،اْفُعَؾََمءَ  بِفِ  فُِقَجاِريَ  اْفِعْؾؿَ  َضَؾَب  َم َف  َأوْ  ،افسُّ  بِفِ  َيْكِ

 (( أظمرضمف اًمؽممذي، واسمـ موضمف.افـَّارَ اهللُ  َأْدَخَؾفُ  ..إَِفْقفِ  افـَّاسِ  ُوُجقهَ 

مع هذه اًمؽتى اًمتل أًمػفو همٓء  ذم هذا اعمـفٍ وهمػمه :واخلَلصة

أن اًمدور اعمفؿ وإيمؼم هق ذم طمول اعمدرس اًمذي  اًمرضمول اًمصوحلقن

يدرؾمفو، ومنن وضمفتف وكقتف وأؾمؾقسمف ًمف إصمر إيمؼم قمغم كػًقي اًمطوًمى 

اؾمتقعوسمف، وقمغم قمؾؿف وقمؿؾف وظمؾؼف يمذًمؽ، ومؽؾام يمون واعمًتؿع، وقمغم 

ذم همػمه،  تف ووضمفتف.. يمون أيمثر شملصمػماً قؾصًو ذم كخماعمعؾؿ صودىمًو مع اهلل، و

 إصمر إيمؼم اعمؾؿقس ذم اًمقاىمع. ويمون ًمف
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 وسائل المقصد الثالث

  خ٬م ايهطع١صبغِٗ با٭
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 املكضس ايجايحٚغا٥ٌ 

 ٖٚٛ صبغِٗ با٭خ٬م ايهطع١

أي: سملظمالق اًمـٌل اًمؽريؿ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، واًمذي 

، {٤انقه:  } چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ ظموـمٌف رسمف اًمؽريؿ ووصػف سمؼقًمف: 

اكتزاع اًمصػوت اًمًقئي واًمذمقؿي،  ..مـ أهؿ مفامشمف نومالسمد أن يػفؿ اعمعؾؿ أ

اًمظوهرة واًمٌوـمـي مـ اًمطوًمى، وشمرؾمقخ وشمؼقيي اًمصػوت احلًـي، 

وحسـ وآظمالق اًمـٌقيي اًمؽريؿي اًمطقٌي اًمظوهرة واًمٌوـمـي ًمدى اعمتعؾؿ، 

 وايمتًوب ؿمقؿ ذيػي. ،: مؾؽي شمٌعٌ اًمـػس قمغم أومعول محقدةؾؼ هقاخُل 

  اخلؾؼ:واختؾػ افسؾػ ف بقان معـك حسـ 

ومؼول احلًـ اًمٌٍمي: طمؼقؼي طمًـ اخلؾؼ سمذل اعمعروف ويمّػ إذى 

 وـمالىمي اًمقضمف.

وىمول اًمشعٌل: طمًـ اخلؾؼ اًمٌذًمي واًمعطقي واًمٌنُِم احلًـ، وىمد يمون 

 اًمشعٌل يمذًمؽ.

 وىمول اسمـ اعمٌورك: هق سمًُط اًمقضمف، وسمذُل اعمعروف، ويمػ  إذى.

ـُ اخلؾؼ أْن ٓ شَمغ ، وقمـف أكَّف ىمول: وىمول اإلموُم أمحد: طُمً َضَى وٓ حْتتدَّ

ـُ اخلؾؼ أْن حتتؿَؾ مو يؽقُن مـ اًمـوس .  طُمً
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وىمول إؾمحوق سمـ راهقيف: هق سمًُط اًمقضمِف، وأْن ٓ شمغضى، وكحق ذًمؽ 

 ىمول حمؿد سمـ كٍم .

ـُ اخلؾؼ: يمظُؿ اًمغقِظ هلل، وإفمفور اًمطالىمي  وىمول سمعُض أهؾ اًمعؾؿ: طُمً

اًملم إٓ شملديًٌو أو إىمومي طمدٍّ  واًمٌنم إٓ ًمؾؿٌتدع واًمػوضمر، واًمعػقُ  قمـ اًمزَّ

ويمػ  إذى قمـ يمّؾ مًؾؿ أو معوَهٍد إٓ شمغقػَم مـؽر أو أظمذًا سمؿظؾؿٍي 

.  عمظؾقٍم مـ همػم شمعدٍّ

ىمول اًمٌوضمل: وحتًلم اخلؾؼ أن يظفر مـف عمـ جيوًمًف أو يرّد قمؾقف اًمٌنِم 

 واًمؽٌػم.واحلؾؿ واإلؿمػوق واًمصؼم قمغم اًمتعؾقؿ واًمتقدد إمم اًمصغػم 

وهق يؼوسمؾ طمًـ اخلًؾؼ، ومحًـ اخلَؾؼ طمًـ اًمظوهر واًمصقرة، 

وطمًـ اخلُؾؼ هق طمًـ اًمٌوـمـ واعمعـك، واًمصقًمي ذم أظمرة وذم اًمؼمزخ 

ؿْ  إَِػ  َيـُْظرُ  َّل  َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللََّ إِنَّ وذم احلديٌ: ))، ًمؾٌوـمـ واعمعـك ـُ  ُصَقِر

ـْ  َوَأْمَقافُِؽْؿ؛ اظمرضمف مًؾؿ وأمحد، وذم  ((َوَأْظََمفُِؽؿْ  ُؿُؾقبُِؽؿْ  إَِػ  َيـُْظرُ  َوَفؽِ

ـْ ًمػظ قمـد مًؾؿ: )) ، ((َصْدِرهِ  إَِػ  بَِلَصابِِعفِ  َوَأَصارَ  ،ُؿُؾقبُِؽؿْ  إَِػ  َيـُْظرُ  َوَفؽِ

وهلذا حينم اًمـوس يقم اًمؼقومي قمغم صقر خمتؾػي، ومؿـفؿ مـ حينم قمغم صقرة 

ٌُع، ومـفؿ مـ حينم قمغم صقرة محور، ومؽٌؾ  حينم قمغم طمًى صقرشمف  ؾَم

اًمٌوـمـي ومو قمـده مـ أظمالق، ومؿـ يموكً ومقف صػوت اًمًٌوع مـ ىمًقة 

                                                 

 (.311اكظر ذًمؽ يمؾف ذم )ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ( ) (1)
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قمغم طمًى مو همؾى قمؾقفؿ مـ ويمراهقي.. طمنم قمغم صقرة اًمًٌع، وهؽذا 

 إظمالق.

ويؽقن اًمؼرب يقم اًمؼقومي مـ احلٌقى إقمظؿ صغم اهلل قمؾقف وآًمف  

قمؾقف وآًمف  وصحٌف وؾمؾؿ قمغم طمًى طمًـ اخلؾؼ، ومؼد ىمول صغم اهلل

 ِف  َأْخََلَؿاً  َأَحاِشـُُؽؿْ  اْفِؼَقاَمِة.. َيْقمَ  َمـِْزَّلً  ِمـِّلْ  َأْؿَرَبُؽؿْ  إِنَّ وصحٌف وؾمؾؿ: ))

ْكقِا  (( أظمرضمف اًمطؼماين، واسمـ قمًويمر.افدُّ

 ومرضمع قمومي إظمالق احلًـي إمم طمًـ وٌط اًمشفقة واًمغضى.

ُٳا بٴعٹجٵتٴ  ٚشيو َٔ أِٖ املكاصس قاٍ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ْٻ ٚآي٘ ٚغًِ: ))ِإ

ّٳ اِيَأخٵًَاِم(( ضٚاٙ اسبان َٳَهاِض ِٳ  ِّ  ِ. يٹُأتٳ

َِّؿ َصافَِح آْلَْخََلِق اًمٌقفؼل، وأمحد سمؾػظ: ))يمذا و ََم ُبِعْثُت ِٓلََُت  ((إِكَّ

وٓ يـػع قمؾؿ مـ همػم أدب وأظمالق، وًمؼد يمون هذا اعمؼصد هق اًمًوئد 

آشمصول سموًمشققخ، ورطمؾ إًمقفؿ، ومؼد يمون ذم اًمؼرون إومم قمـد مـ أراد 

ده مع ىمصد اجلؾقس سملم يدهيؿ واًمتؾؼل قمـفؿ.. أن هيذسمقا صاًمًوئد ذم مؼ

خقا ومقف اًمصػوت اعمحؿقدة،  كػًف، ويـتزقمقا مـف اًمصػوت اًمذمقؿي، ويرؾمِّ

وًمؼد ىمّؾ هذا اعمؼصد ؿمقئًو ومشقئًو طمتك صورت شمؼوم مدارس سملم معؾؿلم 

اخلؾؼ أصاًل، وٓ اًمتػوت قمـد اعمعؾؿ وٓ قمـد ومتعؾؿلم ٓ مؼصد هلؿ ذم 

إكام اعمراد احلصقل قمغم رء مـ اعمعؾقموت: ًمؼضوء واعمتعؾؿ إمم إظمالق، 
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قمروقا قمـ ضموكى اًمتزيمقي مـ أرء مـ إهمراض اًمـػًقي ومحًى، و

 أصؾف.

 ٚيتشكٝل شيو فًٝأخص مبجٌ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ:

ــٛ عًــِٝٗ بتهــطاض َــا ٚضز يف فغــٌ اشبًــل    .1 ايهــطِٜ َٚــا ٜرتتــأ عًٝــ٘ يف  إٔ ٜتً

ايسْٝا ٚاٯخط٠, ٚعطٚض٠ انتػاب٘, ٚإٔ ب٘ ذبضٌ ايربنـ١ يف ايعًـِ ٚايتعًـِٝ ٚايكـطب     

 َٔ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ يف اٯخط٠.

ومقذيمر هلؿ أيوت وإطموديٌ اًمقاردة ذم ذًمؽ، ومو ورد قمـ اًمصحوسمي 

اعمتعؾؼي سمحًـ سمعض اًمؼصص ًمؾًؾػ اًمصوًمح واًمتوسمعلم ، ويذيمر هلؿ 

 اخلؾؼ احلًـ يؽتًى، ناخلؾؼ، وحيثفؿ قمغم ايمتًوب اخلؾؼ، ويٌلم هلؿ أ

 ومؿـ اًميوري أن يؽتًى اعمممـ طمًـ اخلؾؼ وجيوهد كػًف قمغم ايمتًوسمف.

 :َػأي١ 

 هؾ حسـ اخلؾؼ مؽتسب أو ؽريزي؟

اظمتؾػ أهؾ اًمعؾؿ ذم ذًمؽ، ومذهى مجوقمي إمم أكف همريزي، ىمول اعمـووي 

ـْ َمَؽاكِِف مًتدًٓ سمحديٌ: )) ذم )ومقض اًمؼدير( إَِذا َشِؿْعُتْؿ بَِجَبٍؾ َزاَل َظ

ُف َيِصُر إَِػ  ُؿقا بِِف، َوإِكَّ ـْ ُخُؾِؼِف َؾََل ُتَصدِّ َ َظ ُؿقا، َوإَِذا َشِؿْعُتْؿ بَِرُجٍؾ َتَغرَّ َؾَصدِّ

(( أظمرضمف أمحد، ىمول: ))وهذا اخلؼم سيح ذم أن طمًـ اخلؾؼ َما ُجبَِؾ َظَؾْقفِ 
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ؽـ ايمتًوسمف: ًمؽـف مـزل قمغم شمعٌػم اًمؼقة كػًفو اًمتل هل اًمًجقي ٓ قمغم ٓ يؿ

 أؾموؾمفو(( اها.

اققز  ،مـ أافؿ إيامكو :أي ،وىمول ذم مقوع آظمر : ))أيمؿؾ اعمممـلم

ؾؼو سموًمضؿ: ٕن هذا اًمديـ مٌـل قمغم اًمًخوء وطمًـ اخلؾؼ، وٓ أطمًـفؿ ظُم 

ىمدر ذًمؽ، وٓ يـوىمضف مو  يصؾح إٓ هبام، ومؽامل إيامن اإلكًون وكؼصف قمغم

ؾمؾػ أكف ضمٌكم همريزي: ٕكف وإن يمون ؾمجقي أصوًمي ًمؽـ يؿؽـ ايمتًوب 

حتًقـف سمـحق كظر ذم أظمالق اعمصطػك صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ واحلؽامء، صمؿ 

سمتصػقي اًمـػس قمـ ذمقؿ إوصوف، وىمٌقح اخلصول، صمؿ سمريووتفو إمم حتؾقفو 

 شمؾؽ إظمالق: ًمؽقهنو مـ سموًمؽامل، ومعوزم إطمقال، وطمقـئذ ومقثوب قمغم

 يمًٌف(( اها.

وذهى آظمرون إمم أكف مؽتًى يمام ورد ذم طمديٌ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف 

، وىمول صغم (( أظمرضمف اًمطؼماين واًمدار ىمطـلؿِ ؾُّ َح افتَّ بِ  ؿُ ؾْ  اِلِ ََم كَّ إِ وؾمؾؿ: ))

ـْ اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) ْ  َوَم هُ  َيَتَصزَّ ْ اًمٌخوري،  (( أظمرضمف اهللُ ُيَصزِّ

يمون مـ أصحوب اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمٌؾ إؾمالمف ؿمديدًا ذم  ويمؿ

                                                 

 (.1/625)ومقض اًمؼدير( ) (1)

 (.2/378)ومقض اًمؼدير( ) (2)
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سمف  معومؾتف وأظمالىمف، ومؾام أيمرمف اهلل سموإلؾمالم.. شمغػم ظمؾؼف، وصور ُييب

 اعمثؾ ذم اخلؾؼ وطمًـ اًمتعومؾ.

وىمد مجع احلوومظ اسمـ طمجر سملم اًمؼقًملم، ىمول ذم )دًمقؾ اًمػوحللم(: ))وىمد 

ًى أو همريزي؟ ومجع سملم اًمؼقًملم سملكف همريزي اظمتؾػ ومقف هؾ هق مؽت

وحمصؾ مو ش: اًمػتح»سموقمتٌور أصؾف، ويؼقى ويـؿق سموًمؽًى. ىمول احلوومظ ذم 

أضموب اًمعؾامء قمـ إطموديٌ اعمختؾػ ومقفو إضمقسمي سملن أومضؾ إقمامل يمذا 

أن اظمتالف اجلقاب ٓظمتالف طمول اًمًوئؾلم سملن أقمؾؿ يمال سمام حيتوج إًمقف، أو 

رهمٌي، أو سمام هق اًمالئؼ، أو أن اظمتالومف سموظمتالف إوىموت سملن سمام هلؿ ومقف 

يؽقن اًمعؿؾ ذم ذًمؽ اًمقىمً أومضؾ مـف ذم همػمه اااا ومؼد يمون اجلفود ذم اسمتداء 

اإلؾمالم أومضؾ إقمامل ٕكف اًمقؾمقؾي إمم اًمؼقوم هبو واًمتؿؽـ مـفو، وىمد 

شمظوومرت إدًمي قمغم أن اًمصالة أومضؾ مـ اًمصدىمي، ومع ذًمؽ ومػل وىمً 

مقاؾموة اعمضطر شمؽقن اًمصدىمي أومضؾ، أو أن أومضؾ ًمقس قمغم سموسمف سمؾ اعمراد 

اًمػضؾ اعمطؾؼ، أو أن اعمراد مـ أومضؾ ومحذومً مـ وهل مرادة يمام ورد 

ومعؾقم أكف ٓ يصػم سمذًمؽ ظمػم اًمـوس مطؾؼًو، ومعغم ش خرـؿ خرـؿ ٓلهؾف»

يمقهنو  هذا.. وملومضؾ إقمامل قمغم اإلـمالق اإليامن، واًمٌوىمقوت متًوويي ذم

 مـ أومضؾفو، وإن شمػووشمً درضموهتو سمام ورد ومقفو اها. مؾخصًو(( اها.

                                                 

 (.2/95)دًمقؾ اًمػوحللم( ) (1)
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أيضًو سمام يؽمشمى قمغم طمًـ اخلؾؼ ذم اًمدكقو  اًمطالَب  ر اعمعؾؿُ ويذيمِّ  

قمغم مًومعفؿ  وأظمرة مـ مـوومع وظمػمات فموهرات وسموـمـوت، ويؽرر دائامً 

أكف ٓ ىمرب وٓ حمٌي مـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ إٓ سمحًـ 

اخلؾؼ، ومعغم ىمدر اخلؾؼ يـول اإلكًون حمٌي اهلل ورؾمقًمف واًمـوس، ىمول صغم اهلل 

 َأَحاِشـُُؽؿْ  اْفِؼَقاَمِة.. َيْقمَ  َمـِْزَّلً  ِمـِّلْ  َأْؿَرَبُؽؿْ  إِنَّ ))قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: 

ْكقِا ِف  ََلَؿاً َأْخ  (( أظمرضمف اًمطؼماين، واسمـ قمًويمر، و ىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف افدُّ

ـْ  إِنَّ وصحٌف وؾمؾؿ: )) أظمرضمف اًمٌخوري،  ((َأْخََلًؿا َأْحَسـَُؽؿْ  إَِلَّ  َأَحبُِّؽؿْ  ِم

ـْ  إِنَّ وذم روايي قمـد اًمؽممذي: ))  َيْقمَ  ََمْؾًِسا ِمـِّل َوَأْؿَربُِؽؿْ  إَِلَّ  َأَحبُِّؽؿْ  ِم

 ((.َأْخََلًؿا َأَحاِشـَُؽؿْ  اْفِؼَقاَمةِ 

أكف سمؼدر إظمالق.. حتصؾ اًمؼميمي ذم اًمعؾؿ  واجلؾًوءَ  ر اًمطالَب وُيذيمِّ 

حتصؾ اًمؼميمي ذم  أيضوً  واًمتعؾقؿ، وحيصؾ اًمـػع سمف، وسمحًى إظمالق

 إطمقال وإرزاق،  يمام ىمقؾ:

 ٓ حتًااااٌـ اًمعؾااااؿ يـػااااع وطمااااده

 

ج رسمااااااف سمخااااااالِق       مااااااو مل يتااااااقَّ

 واًمـااااوس هااااذا طمظااااف قمؾااااؿ وذا 

 

 ماااااوٌل وذاك مؽاااااورم إظماااااالِق     

 ؾقؼااااًي حمؿااااقدةً ظَم  ًَ ىْماااازِ وماااانذا رُ  

  

اااؿ إرزاِق      ًِّ  ومؼاااد اصاااطػوك مؼ

 
 :فا٥س٠ 

وطمًـ اخلؾؼ مرشمٌط سمحؼقؼي ذم اًمعؾؿ، وسمحؼقؼي سمتعؾؼ اًمؼؾى سمرؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ شمؼتيض يمثرة اًمصالة واًمًالم قمؾقف 
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ويٌلم هذا اعمعـك صمالصمي مـ أطموديثف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، 

ـْ  إِنَّ وهل: طمديٌ: ))  اْفِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  ََمْؾًِسا ِمـِّل َوَأْؿَربُِؽؿْ  إَِلَّ  َأَحبُِّؽؿْ  ِم

 َيْقمَ  ِّب  افـَّاسِ  َأْوَػ (( وىمد شمؼدم هرجيف ىمريًٌو، وطمديٌ: ))َأْخََلًؿا َأَحاِشـَُؽؿْ 

َثُرُهؿْ  اْفِؼَقاَمةِ  ـْ  افـَّاسِ  َأْؿَرُب ((أظمرضمف اًمؽممذي ، وطمديٌ: ))َصََلةً  َظَعَّ  َأ

ـْ   َظَذ  َُيَاِهُدْونَ  اِْلَفاِد.. َأْهَؾ  ِٓلَنَّ  اْفِعْؾِؿ؛ َوَأْهُؾ  اِْلَفاِد، َأْهُؾ  افـُُّبْقِة.. َدَرَجةِ  ِم

ُشُؾ، بِفِ  َجاَءْت  َما ا افرُّ  بِفِ  َجْاَءْت  َماْ  َظَذ  افـَّاَس  َؾَدفُّْقا اْفِعْؾِؿ.. َأْهُؾ  َوَأمَّ

(( أظمرضمف اًمديؾؿل، ومؽؾ مـ أيمثر اًمصالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل آلَْكبَِقاءِ 

وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ.. أصّمر ذًمؽ ذم أظمالىمف، طمتك شمني إًمقف صغم اهلل قمؾقف 

هايوت اخلُؾؼ اًمؽريؿ.

 ثِ ٜعت  بتفضٌٝ نٌ خًل َٚا ٚضز يف فغً٘ ٚططٜل انتػاب٘. .2

وهذا حيتوج سموًميورة إمم أن يؽقن اعمعؾؿ مّطؾعًو قمغم مو ورد ذم ومضؾ 

يمؾ إظمالق، وـمرق ايمتًوهبو، ومقحتوج سمعد آـمالع إمم أن يعتـل سمتػصقؾ 

ر ظمؾؼ قمغم طمدة: وذًمؽ ٕن ذيمر مجؾي إظمالق دون ذيمر شمػصقؾفو ىمد ٓ يمصم

يًؿع اًمؽالم قمـ آهتامم سموٕظمالق  ذم اعمًتؿع شملصمػمًا سمؾقغًو، وموعمتعؾؿ

، ًمؽـف ٓ يعرف شمػصقؾفو، وآشمٌِّوع ًمؾـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ

ذيمر مو ورد ذم فق سمحوضمي إمم شمػصقؾفو، واًمؽمهمقى ذم يمؾ ظمؾؼ مـفو سموم

 ومضؾف.
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صمؿ هيتؿ اعمعؾؿ سمذيمر ـمرق ايمتًوب هذا اخلؾؼ اًمذي ومصؾف وَذيَمر مو ورد 

 ذم ومضؾف.

ٓ أن يمام أكف يـٌغل ًمؾعؾؿ قمـد ذيمر آظمالق اًمؽريؿي وـمرق ايمتًوهبو 

رهؿ سملن يغػؾ قمـ ذيمر إظمالق اًمذمقؿي واًمتحذير واًمتـػػم مـفو، ويذيمِّ 

وآهتامم سموًمعؾؿ واًمعؿؾ سمف هق اًمًٌقؾ معجقن اًمتخؾؼ سموٕظمالق اًمؽريؿي 

إمم اًمتخؾص مـ إظمالق اًمذمقؿي وآسمتعود قمـفو، ومنذا قمؾؿ رضرهو 

 وظمطرهو وؾمقء قموىمٌتفو.. ومنكف ؾمقـػر مـفو ويٌتعد قمـفو.

ن يصؼم قمغم اعمتعؾؿ، وأن ٓ يتعجؾ اًمثؿرة، ومرسمام أويـٌغل ًمؾؿعؾؿ 

واطمد، ويمون ؾمقدكو اطمتوج اعمتعؾؿ إمم مدة ـمقيؾي طمتك يرؾمخ ومقف ظمؾؼ 

اًمؼطى اإلموم قمٌداهلل سمـ قمؾقي احلداد يؼقل: إكـو ًمـريب سمعض شمالمذشمـو قمغم 

 اخلؾؼ اًمقاطمد ؾمـقات طمتك يرؾمخ ومقف.

ٚاملكابًــ١ بايبؿاؾــ١ ٚط٬قــ١ ايٛدــ٘, َــع  ,زٚاّ ا٫بتػــا١َ عًــ٢ ٚدــ٘ املعًــِ .3

 ظٗٛض أثط اشبؿٛيف ٚاشبؿ١ٝ عٓس َا ٜكتغٝٗا َٔ ت٠ٚ٬ ٚشنط ٚأخباض اٯخط٠.

ؼد يمون احلٌقى صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ دائؿ اًمٌنم، ويمون وم

ٌْدُ  ـُ  اهللِ قَم ـِ  احْلَوِرِث  سْم  ريض اهلل قمـف سْم
ٍ
ًُ  َيُؼقُل: َمو ضَمْزء  َأيْمَثرَ  يَمونَ  َأطَمًدا َرَأْي

اًم   ً ٌَ ـْ  شَم ـْ . أظمرضمف أمحد واًمؽممذي، َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقلِ  ِم  وقَم
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ـِ ضَمِريٍر  ٌْدِ  سْم ٌَـِل ىَموَل: َمو ريض اهلل قمـف اهللِ  قَم  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  قَمـْفُ  طَمَج

ًُ  ُمـْذُ  َوؾَمؾَّؿَ  َٓ  َأؾْمَؾْؿ َّٓ  َرآيِن  َو ؿَ  إِ ًَّ ٌَ  َوضْمِفل. أظمرضمف اًمٌخوري ومًؾؿ. ذِم شَم

 ومقـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يؽقن طمًـ إظمالق ذم شمعومؾف مع اعمتعؾؿلم، وأن

يرومؼ هبؿ، وحيًـ شمعومؾفؿ، ىمول اإلموم اًمـقوي ذم يمتوسمف )اًمتٌقون(: 

 ،سمف يرطمى وأن ،قمؾقف يؼرأ سمؿـ يرومؼ أن  -أي: اعمعؾؿ  – ًمف ويـٌغل))

ـْ  رويـو ومؼد ،طموًمف سمحًى إًمقف وحيًـ ٌِْديِّ  َهوُرونَ  َأيِب  قَم  َكْليِت  ىَموَل: يُمـَّو اًْمَع

ًٌو وَمَقُؼقُل  ، قمـف اهلل ريض يِّ رِ دْ اخلُ ؾَمِعقٍد  َأسَمو اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقلِ  سمَِقِصقَّيِ  َمْرطَم

 َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقِف َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ اهلُل  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقَل  إِنَّ  َوؾَمؾََّؿ، قَمَؾْقِف َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ 

ـْ  َيْلُتقَكُؽؿْ  ِرَجاًّل  َوإِنَّ  َتَبٌع، َفُؽؿْ  افـَّاَس  إِنَّ )) :وَل ىمَ  ُفقنَ  آْلََرِضغَ  َأْؿَطارِ  ِم  َيَتَػؼَّ

، ِف  ـِ ي ؿْ  َؾنَِذا افدِّ ـُ ا ِِبِؿْ  َؾاْشَتْقُصقا َأَتْق  موضمف واسمـ اًمؽممذي رواه ((َخْرً

(( قمـف اهلل ريض اًمدرداء أيب قمـ اًمدارمل مًـد ذم كحقه ورويـو ،وهمػممهو

 اها.

ِؼَرنَّ  َّل ويؼقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) ـْ  ََتْ  ادَْْعُروِف  ِم

 (( أظمرضمف مًؾؿ.َضْؾٍؼ  بَِقْجفٍ  َأَخاكَ  َتْؾَؼك َأنْ  َوَفقْ  َصْقًئا،

                                                 

 (.38) اًمتٌقون (1)



  

   ُح َمَؼاِصِد َحَؾَؼات افتَّْعؾِْقؿ ِؿ افَػَفْقؿ ََشْ   َدَفْقُؾ ادَُعؾِّ

 

115 

وموعمعؾؿ سموٓسمتًومي وـمالىمي اًمقضمف.. يٌتعٌ اخلؾؼ اًمطقى قمـد أظمريـ، 

، وهذا طمتك ذم إمقر اًمدكققيي: ٕن  وسمقـفؿويؼطع يمثػمًا مـ احلجى سمقـف 

 آسمتًومي وـمالىمي اًمقضمف هلو أصمر يمٌػم قمغم كػًقي اإلكًون.

ويمؾ ذًمؽ مطؾقب مـ اعمعؾؿ سموًمتقؾمط، ومال يؽثر مـ آسمتًومي ذم همػم 

مقوعفو، يمام أن هـوك مقاىمػ ٓ شمتـوؾمى آسمتًومي ومقفو، يملصمـوء اًمذيمر 

صمور اخلشقع آأن شمظفر قمؾقف واًمتالوة، وذيمر أظمٌور أظمرة، سمؾ يـٌغل 

واخلقف مـ اهلل: طمتك يغرس مفوسمي اهلل وشمعظقؿ اًمديـ واخلقف مـ اهلل ذم 

َؿر   ،َصْقشَمفُ  َيْروَمعُ  صُمؿَّ : ))اخلؼمىمؾقب اعمتعؾؿلم، وذم   َوَيْشَتد   ،َوضْمـََتوهُ  َوحَتْ

ٌُفُ  وقَميَ  َذيَمرَ  إَِذا ..هَمَض ًَّ فُ  ،اًم  أمحد.ضَمْقٍش(( أظمرضمف  ُمـِْذرُ  يَمَلكَّ

4.     ٘ ٍٔ يف ايــت٠ٚ٬ ٚاسبفــظ      ,ايجٓــا٤ املعتــسٍ عًــ٢ َــٔ ٜػــتشك ٚعًــ٢ نــٌ ذبػټــ

 ٚا٭خ٬م َٚػت٣ٛ ايفِٗ.

وذًمؽ شمشجقعًو ًمؾطوًمى اعمًتحؼ ًمذًمؽ، وحتػقزًا ًمؾؿتلظمر ًمقؾحؼ 

سموًمًوسمؼ، وطمتك يعرف اًمطوًمى ؿمؽر اًمـوس وإقمطوء يمؾ ذي طمؼ طمؼف، 

ـْ واًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ يؼقل: )) ْ  َم ْ  افـَّاَس.. َيْشُؽرْ  َل  َل

 (( أظمرضمف أمحد.َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللََّ  َيْشُؽرْ 

اًمثـوء مـ  ذموىمد ىمول ؿمقخـو طمػظف اهلل )اًمثـوء اعمعتدل(: عمو ذم اعمزايدة   

ذم اعمؼصد اًمًوسمؼ، وموخلالصي أن اعمطؾقب هق اًمثـوء اًمذي  وآوموت ىمد ذيمركوه
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ٓ يقىمع ذم اًمغرور، وٓ يقصؾ إمم اًمتؽوؾمؾ وشمرك اًمعؾؿ، يموًمعتوب اًمذي ٓ 

 .اًمقلس، وٓ جيعؾ اعمتؾؼل يتجف ذم ادموه آظمر قمؽس ادموه اًمعؾؿ ذميقىمع 

ٜٴكتس٣ ب٘ فٝـ٘, فٝهـٕٛ    .5 إٔ حيطظ املسضؽ إٔ ٫ ٜكٍٛ ٫ٚ ٜفعٌ إ٫ َا ٜضًح إٔ 

 قس٠ّٚ هلِ يف عبط ايٓفؼ ٚاغتكا١َ ايكٍٛ ٚايعٌُ.

يصدر مـف مو ٓ يؾقؼ سمف، وًمقجوهد كػًف قمغم شمطٌقؼ مو يؼقل، ٕن ومال 

اًمطوًمى يتلصمر سملىمقال وأومعول اعمدرس، ومؾق يمون اعمعؾؿ يؽرر ًمػظًو دائام ذم 

، يمام أن يمالمف.. ومنكـو كجد اًمطوًمى يؽرر ذًمؽ اًمؾػظ ذم يمالمف ٓ ؿمعقريوً 

ومؾفذا يمون ًمزامًو ، يمام ذيمركو ؾموًمػوً  ـتًخ ذم اًمطالبأومعول اعمعؾؿ وطمريموشمف شم

قمغم وٌط أىمقاًمف وأومعوًمف واكػعوٓشمف، ومال يصدر مـف  صقمغم اعمعؾؿ أن حير

ؼتدى سمف ومقف، طمتك يؽقن هلؿ ىمدوة ذم ىمقال وٓ أومعول إٓ مو يصؾح أن يُ مـ ا

وٌط اًمـػس واؾمتؼومي إًمػوظ وإىمقال، أمو أن يـٌف شمـٌقفًو ؿمديدًا قمغم 

عؾفو، أو يؼقل مو ٓ يـٌغل.. ومنن مو سمعض إظمالق، صمؿ خيوًمػ شمـٌقفوشمف ويػ

 هيدمف أيمثر ممو يٌـقف:

 يلهياااااااو اًمرضماااااااؾ اعمعؾاااااااؿ هماااااااػمه 

 

 هااااّل ًمـػًاااؽ يماااون ذا اًمتعؾاااقؿُ 

 يماال مااو يصااح سمااف وأكااً ؾمااؼقؿُ  شمصػ اًمدواء ًمذي اًمًؼوم وذي اًمضـك  

 وكاااااراك شمصاااااؾح سموًمرؿماااااود قمؼقًَمـاااااو  

 

 أسماادًا وأكااً مااـ اًمرؿمااود قمااديؿُ 

 اسماااادأ سمـػًااااؽ وموهنفااااو قمااااـ همقفااااو 

  

 وماانذا اكتفااً قمـفااو وملكااً طمؽااقؿُ 

 ومفـااااوك ُيًااااؿع مااااو شمؼااااقل وُيؼتاااادى 

 

 سموًمػعاااؾ مـاااؽ ويـػاااع اًمتعؾاااقؿُ 
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 ٓ شمـفااااك قمااااـ ظمؾااااؼ وشمااااليت مثؾااااف

 

 قماااور قمؾقاااؽ إذا ومعؾاااً قمظاااقؿُ 

 
 

ومال يصؾح أن يؽقن معؾاًم ومرسمقًو مـ ٓ حيوومظ قمغم آداب اًمـٌل صغم اهلل 

قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، يمام أكف ٓ يصؾح أن يؽقن معؾاًم ومرسمقًو مـ يلمر 

اًمـوس سمٌمء صمؿ خيوًمػ مو أمر، ويـفك قمـ رء ويليت مو هنك قمـف، وٓ 

مـ يليت يصؾح أن يؽقن معؾاًم ومرسمقًو مـ يتفوون سموًمًــ واًمػرائض، و

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ احلرام واًمعقوذ سموهلل، يؼقل اهلل شمعومم: 

ڱ  چ ، ويؼقل ضمؾَّ ضمالًمف: {٤٤انبقف:  } چہ  ھ  ھھ  ھ  ے 

ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

أكف  ..، ومـ اعمصوئى اًمتل ىمد يؼع ومقفو اًمٌعض{٥ – ١انصف  } چھ  ھ 

ؿمفقشمف واًمعقوذ سموهلل،  ًمـػًف قمـ خمورج ومؼفقي ًمقؼع ذم آؾمتجوسمي يٌحٌ

مف اهلل قمؾقف وقمغم همػمه: وًمؽـف  مف قمغم همػمه، سمؾ مو طمرَّ ومقحؾ ًمـػًف مو حيرِّ

ًمؾعؾؿ  يتٌع احلقؾ اًمشقطوكقي واًمعقوذ سموهلل، ومفذا ٓ يصؾح أن يؽقن ـموًمٌوً 

 ومضاًل قمـ أن يؽقن معؾاًم، ومضاًل قمـ أن يؽقن مرسمقًو.

 ومحؼقؼي اًمعؾؿ ٓ شمٌؼك إٓ مع اًمعؿؾ سمف، وهلذا ىموًمقا:

 اًمعؾاااااااااؿ هيتاااااااااػ سموًمعؿاااااااااؾ

  

 ومااااااااانن أضموسماااااااااف أو ارحتاااااااااؾ

أي: ارحتؾً طمؼقؼتف، وسمؼقً صقرشمف ومؼط، واًمصقرة دون طمؼقؼي ٓ  

 شمـػع: سمؾ شمي ذم اًمغوًمى.
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ايتــعاّ تــٛقري ايهــبري يف اجملًــؼ ٚتكسعــ٘, ٚضمحــ١ ايضــغري ٚا٭خــص بٝــسٙ      .6

 ٚتفُٗٝ٘.

ـْ  ِمـَّا َفْقَس اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))يؼقل صغم  ْ  َم رْ  َل  اْفَؽبَِر، ُيَقؿِّ

ِغرَ  َوَيْرَحؿْ  (( أظمرضمف أمحد، وذم روايي قمـده وقمـد اًمؽممذي سمؾػظ: افصَّ

ـْ  ِمـَّا َفْقَس )) ْ  َم بِِرَكا َحؼَّ  َوَيْعِرْف  ،َصِغَرَكا َيْرَحؿْ  َل ((، وذم روايي قمـد أمحد ـَ

ـْ  َفْقَس أيضًو: )) تِل ِم ـْ  ُأمَّ ْ  َم بَِرَكا، ُُيِؾَّ  َل  فَِعادِِـَا َوَيْعِرْف  َصِغَرَكا، َوَيْرَحؿْ  ـَ

فُ  (( وموحلٌقى صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ يـػل أن يؽقن مـ مل َحؼَّ

يتخؾؼ هبذا اخلؾؼ مـ أهؾ يمامل اإليامن، وموعمممـ يقىمر اًمؽٌػم ويرطمؿ 

هذا اخلؾؼ  هبذا اخلؾؼ، ويـٌغل أن يرى اًمطوًمُى اًمصغػم، وـموًمى اًمعؾؿ أومم 

ذم شمعومؾ اعمعؾؿ مع اًمـوس، يمام أكف يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن حيٌ اًمطالب قمغم 

، وًمقتوسمعفؿ ومقام سمقـففؿ أكػًفؿ، وومقام سمقـفؿ وسملم اًمـوس ا اخلؾؼذآًمتزام هب

 ويالطمظفؿ ومقف، ويٌودر سمتقضمقف مـ ظموًمػ مـفؿ طمتك ٓ يعقد إًمقف.

يـٌغل أن يؼدم مـ ىِمٌؾ اعمعؾؿ، ومـ اًمًـ إمم اعمجؾس.. نذا دظمؾ يمٌػم وم

ىِمٌؾ اًمطوًمى يمذًمؽ، ومال جيؾس اًمطوًمى اًمصغػم ذم اًمًـ وظمؾػف يمٌػم ؾمـ، 

يمام أكف يـٌغل أن شمؼمز مـ اعمعؾؿ ومـ اًمطوًمى آصمور اًمرمحي سموًمصغػم، ومقلظمذ 

ؿف، ويتؾطػ سمف، وًمؼد يمون رؾمقل اهلل صغم اهلل صغم اهلل قمؾقف وآ ًمف سمقده ويػفِّ

وصحٌف وؾمؾؿ أرطمؿ اخلؾؼ سموًمصٌقون واًمصغور، يؼقل ؾمقدكو أكس ريض اهلل 
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ًُ  َموقمـف: )) ـْ  سمِوًْمِعَقولِ  َأْرطَمؿَ  يَمونَ  َأطَمًدا َرَأْي َوآًمِِف  قَمَؾْقفِ  اهلُل َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقلِ  ِم

ـْ (( أظمرضمف مًؾؿ، وأمحد، َوؾَمؾَّؿَ  َوَصْحٌِفِ  ـِ  ؾَمْفؾِ  قَم  قَمـْفُ اهلُل  َريِضَ  ؾَمْعدٍ  سْم

ِل   ىَموَل: ُأيِتَ  َب  سمَِؼَدٍح، َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغمَّ  اًمـٌَّ ـْ  ِمـُْف، وَمنَمِ  َوقَم

ؿَْمَقوُخ  اًْمَؼْقِم، َأْصَغرُ  هُماَلمٌ  َيِؿقـِفِ  ْٕ ـْ  َوا وِرِه، قَم ًَ  َأنْ  زِم  َأشَمْلَذنُ  هُماَلمُ  ))َيو وَمَؼوَل: َي

ؿَْمَقوَخ((؟ ُأقْمطَِقفُ  ْٕ ًُ  َمو ىَموَل: ا ُوصمِرَ  يُمـْ ، اهللِ  َرؾُمقَل  َيو َأطَمًدا ِمـَْؽ  سمَِػْضكِم  ِٕ

وُه.  وَمَلقْمَطوهُ   ظمرضمف اًمٌخوري.أإِيَّ

ـْ و ٌْدِ  قَم ـِ اهللِ  قَم ادٍ  سْم ـْ  ؿَمدَّ اهلُل  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  قَمَؾْقـَو ىَموَل: ظَمَرَج  َأسمِقفِ  قَم

، َأوْ  اًمظ ْفرِ  اًْمَعٌِمِّ  َصاَليَتْ  إطِْمَدى ذِم  َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ   َوُهقَ  اًْمَعٍْمِ

ـَ  طَموِمٌؾ  ًَ ، َأوْ  احْلَ لْمَ ًَ مَ  احْلُ ِل   وَمَتَؼدَّ  َوؾَمؾََّؿ، َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ اهللُ  َصغمَّ  اًمـٌَّ

َ  صُمؿَّ  وَمَقَوَعُف، اَلِة، يَمؼمَّ ، ًمِؾصَّ َجدَ  وَمَصغمَّ ًَ  َأـَموهَلَو، ؾَمْجَدةً  َصاَلشمِفِ  فَمْفَرايَنْ  سَملْمَ  وَم

ًُ  إيِنِّ  وَمَؼوَل: ٌِل   وَمنَِذا َرْأِد، َروَمْع  قَمَؾْقفِ اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقلِ  فَمْفرِ  قَمغَم  اًمصَّ

ًُ  ؾَموضِمٌد، َوُهقَ  َوؾَمؾَّؿَ  اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  ىَمَه  وَمَؾامَّ  ؾُمُجقِدي، ذِم  وَمَرضَمْع

اَلَة.. َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ   ؾَمَجْدَت  إِكََّؽ اهللِ  َرؾُمقَل  َيو اًمـَّوُس: ىَموَل  اًمصَّ

فُ  وَمَظـَـَّو َأـَمْؾَتَفو، ىَمدْ  ؾَمْجَدةً  َهِذهِ  َصاَلشمَِؽ  فَمْفَرايَنْ  سَملْمَ   َأكَّفُ  َأوْ  َأْمٌر، طَمَدَث  ىَمدْ  َأكَّ

ْ  َذفَِؽ  َؾُؽؾُّ )) ىَموَل: إًَِمْقَؽ، ُيقطَمك ىَمدْ  ، َل ـْ َـّ  َيُؽ
َؾـِل، اْبـِل َوَفؽِ  َأنْ  َؾَؽِرْهُت  اْرََتَ

َؾفُ   (( أظمرضمف اإلموم أمحد.َحاَجَتفُ  َيْؼِضَ  َحتَّك ُأَظجِّ
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ـْ  ًِ  ظَموًمِدٍ  ُأمِّ  وقَم ـِ  ظَموًمِدِ  سمِـْ ًُ  ؾَمِعقدٍ  سْم : َأشَمْق ًْ اهلُل  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقَل  ىَموًَم

 َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  ىَموَل  َأْصَػُر، ىَمِؿقٌص  َوقَمكَمَّ  َأيِب، َمعَ  َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ 

َؿ: َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ اهلُل  ٌْدُ  ىَموَل  ((َشـَفْ  َشـَفْ )) َوؾَمؾَّ ٌَِشقَِّي: َوِهَل  اهللَِّ: قَم  سمِوحْلَ

ـٌَي، ًَ : طَم ًْ ًُ  ىَموًَم ٌْ ِة، سمَِخوشَمؿِ  َأًْمَعُى  وَمَذَه ٌُقَّ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  ىَموَل  َأيِب، وَمَزسَمَريِن  اًمـ 

َؿ: َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ اهلُل   قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  ىَموَل  صُمؿَّ  ((،َدْظَفا)) َوؾَمؾَّ

َؿ: َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ   ((َوَأْخؾِِػل َأْبع ُثؿَّ  َوَأْخؾِِػل، َأْبع ُثؿَّ  َوَأْخؾِِػل، َأْبع)) َوؾَمؾَّ

ٌْدُ  ىَموَل  ًْ اهللِ  قَم ٌَِؼَق  أظمرضمف اًمٌخوري، ومعـك أسمكم وأظمؾؼل: أي َذيَمَر. طَمتَّك وَم

 هق دقموء هلو سمطقل اًمعؿر.وظَمِؾؼًو،  يصػم أن إمم اًمٌز

ُٶا بػ٤ٛ قط. .7  إٔ ٫ ٜصنط يف اجملًؼ َػً

ذيمر أطمٌد مـ اعمًؾؿلم سمًقء ىمط، ومال يًؿح اعمعؾؿ ذم جمؾًف أن يُ 

ٱ  ٻ  چ ويذيمره سمؼقل اهلل شمعومم ذم قماله:   ،وًمقزضمر مـ ومعؾ ذًمؽ ويـفوه

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٻ  ٻ       پ  پ  پ  ٻ

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ـْ ، {٥١انحجفات  } چ ڄ   ڄ ـْ اهلُل  ُهَرْيَرَة َريِضَ  َأيِب  وقَم اهللِ  َرؾُمقلِ  قَمـُْف قَم

ٌَيُ  َمو ًَمُف: ىِمقَؾ  َأكَّفُ  َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ اهللُ  َصغمَّ   ىَموَل: اهللَِّ؟ َرؾُمقَل  َيو اًْمِغق

ُركَ )) ـْ ًَ  ىَموَل: ((،َيْؽَرهُ  بََِم  َأَخاكَ  ِذ  َرؾُمقَل  َأْي  َأىُمقُل  َمو َأظِمل ذِم  يَمونَ  إِنْ  َأوَمَرَأْي
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انَ  إِنْ )) ىَموَل: اهللَِّ؟ ْ  َوإِنْ  اْؽَتْبَتُف، َؾَؼْد  َتُؼقُل.. َما َأِخقَؽ  ِف  ـَ ـْ  َل  َما ؾِقفِ  َيُؽ

تَّفُ  َؾَؼْد  َتُؼقُل..  (( أظمرضمف مًؾؿ وأمحد واًمؾػظ ًمف.َِبَ

دوا ،د اًمطالب رومض اًمغقٌيوًمقعقَّ  ظمقاهنؿ اعمممـلم إاًمدوموع قمـ يمام يعقَّ

 َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  ىَموَل طمتك يـوًمقا إضمر اًمؽٌػم مـ اهلل، 

َؿ: ـْ )) َوؾَمؾَّ ـْ  َذبَّ  َم ؿِ  َظ انَ  اْفِغقَبِة.. ِف  َأِخقفِ  َِلْ ا ـَ ـْ  ُيْعتَِؼفُ  َأنْ اهللِ  َظَذ  َحؼًّ  ِم

 (( أظمرضمف اإلموم أمحد.افـَّارِ 

 تعٜٛسِٖ ايضفح ٚايعفٛ عٔ ٖفٛات بعغِٗ يف سل بعض. .8

، وىمول {٤٠انشو    } چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  يؼقل اهلل شمعومم:

 چڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  چ قمز وضمؾ: 

 .{١١اننو   }

رهؿ دائاًم سمػضؾ اًمعػق قمـ هػقات أظمريـ، قـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يذيمِّ وم

ومو ذم ذًمؽ مـ صمقاب قمظقؿ ذم اًمدكقو وأظمرة، وإذا قمؾؿ سمقضمقد ظمطل مـ 

طمدهؿ قمغم أظمر أو أظمذ متوقمف.. أأطمدهؿ سمحؽؿ اًمعودة يمرومع صقت 

ومؾقٌودر إمم إصالطمف، ويـصح اًمذي وىمع اخلطل ذم طمؼف أن يًومح ويعػق، 

ف يٌودر سمنصالح اخلطل.. مـ أضمؾ أن ٓ حيصؾ شمؼؾقؾ ذم ؿممن وىمؾـو أك

احلؼقق، ومؾق يمون اعمعؾؿ يـصح اًمذي وىمع اخلطل ذم طمؼف سموًمصػح ومؼط دون 

أن يصؾح اخلطل.. ومنن ذًمؽ يدقمقا اعمخط  إمم اًمتطوول مرة أظمرى، وإمم 
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أن حتػظ هقٌي احلؼقق ذم اًمصدور، اًمتًوهؾ سموحلؼقق وإووقمتفو، ومقجى 

، وًمقعتذر مـ أظمقف صموكقًو ظمقومًو مـ أن خط  أن يػفؿ ظمطله أوًٓ جيى قمغم اعمو

صوطمى احلؼ ذم اًمصػح قمـف،  ُى رهمَّ شمصقٌف شمٌعي هذا اخلطل يقم اًمؼقومي، صمؿ يُ 

ر سمػضؾ اًمصػح واًمعػق، وأهنو مـ إظمالق اًمتل يعتكم هبو اًمؼدر ذيمَّ ويُ 

ر ويرشمػع هبو اًمشخص قمـد اهلل،  ۓ  ڭ   چ  سمؼقل اهلل شمعومم ذم قماله: وُيذيمَّ

 ..ًمؾحًوِب  اًمعٌودُ  وىمػ إذا :، وذم اخلؼم{٤٠انشو    } چڭ  ڭ  ڭ  ۇ

 ،اجلـيِ  سموِب  قمغم وموزدمحقا ،دموً  شمؼطرُ  رىموهِبؿ قمغم ؾمققومِفؿ واوعل ىمقمٌ  ضموء

ـْ  :ومؼقؾ  ًمقؼؿْ  :مـودٍ  كودى صمؿ ،مرزوىملم أطمقوءً  يموكقا ،اًمشفداءُ  :ىمقؾ ؟همٓء َم

ـْ   اهللِ  قمغم أضمُره مـ ًمقؼؿْ  :اًمثوكقيَ  كودى صمؿ ،اجلـيَ  ومؾقدظمؾِ  ،اهللِ  قمغم أضمُره َم

 ،اًمـوسِ  قمـ اًمعووملم :ىمول ؟اهللِ قمغم أضمُره اًمذى ذا ومـ :ىمول ،اجلـيَ  ومؾقدظمؾِ 

ـْ  ًمقؼؿْ  :اًمثوًمثيَ  كودى صمؿ  أًمػو ويمذا يمذا ومؼوم ،اجلـيَ  ومؾقدظمؾِ  اهللِ  قمغم أضمُره َم

 اًمطؼماين واسمـ أيب اًمدكقو. . أظمرضمفطمًوٍب  سمغػمِ  ومدظمؾقهو

 قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمقـو:  ىمول قمـف اهلل ريض موًمؽ سمـ أكس وقمـ

 ًمف ومؼول صمـويوه، سمدت طمتك وحؽ رأيـوه إذ ضموًمس.. وؾمؾؿ وآًمف وصحٌف

 أمتل مـ رجَلن)):  ىمول ؟ أمل و أكً سمليب اهلل رؾمقل يو أوحؽؽ مو:  قمؿر

 أخل، مـ مظؾؿتل خذ ل رب يا:  أحدُها ؾؼال افعزة، رب يدي بغ جثقا

 ؟ يشء حسـاتف مـ يبؼ ل و بلخقؽ ؾؽقػ:  فؾطافب تعاػ و تبارك اهلل ؾؼال
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 صغم اهلل رؾمقل قمقـو ومووً و:  ىمول ((،أوزاري مـ ؾؾقحؿؾ رب يا:  ؿال

 ُيتاج ظظقؿ افققم ذاك إن)):  ىمول صمؿ سموًمٌؽوء، وؾمؾؿ وآًمف وصحٌف قمؾقف اهلل

 بكك ارؾع فؾطافب: تعاػ اهلل ؾؼال أوزارهؿ، مـ ظـفؿ ُيؿؾ أن افـاس

 ؿصقرا و ذهب، مـ مدائـ أرى رب يا:  ؾؼال رأشف، ؾرؾع اْلـان، ف ؾاكظر

 صفقد ٓلي أو هذا، صديؼ ٓلي أو هذا، كبل ٓلي بافؾمفم، مؽؾؾة ذهب، مـ

:  ؿال ؟ ذفؽ يؿؾؽ مـ و رب يا:  ؿال افثؿـ، أظطك دـ هذا:  ؿال ؟ هذا

 ؿد ؾنّن رب يا:  ؿال أخقؽ، ظـ بعػقك:  ؿال بَمذا؟:  ؿال َتؾؽف، أكت

 ومؼول ((،اْلـة ؾادخؾف أخقؽ بقد ؾخد:  جؾ و ظز اهلل ؿال ظـف، ظػقت

 و اهلل، اتؼقا)):  ذًمؽ قمـد وؾمؾؿ وآًمف وصحٌف قمؾقف اهلل صغم اهلل رؾمقل

  (( أظمرضمف احلويمؿ.ادسؾؿغ بغ يصؾح تعاػ اهلل ؾنن بقـؽؿ، ذات أصؾحقا

 ٚسكٛقٗا. ,ٚاحملب١ يف اهلل ,ٚا٭يف١ ,بفغٌ ا٭خ٠ٛتصنريِٖ  .9

 چۈ  ٴۇ  ۋچ ويمؿ ورد ومقفو مـ اًمػضؾ، يؼقل اهلل شمعومم: 

ـُ )) ، ويؼقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ:{٥٠انحجفات  }  َأُخق ادُْْمِم

ـِ   َأُخق ادُْْسؾِؿُ )) أظمرضمف مًؾؿ، وذم ًمػظ قمـد اًمٌخوري ومًؾؿ:(( اْدُْمِم

ْـ  ،ُيْسؾُِؿفُ  َوَّل  ،َيْظؾُِؿفُ  َّل اْدُْسؾِِؿ  انَ  َوَم انَ  ..َأِخقفِ  َحاَجةِ  ِف  ـَ  ،َحاَجتِفِ  ِف اهللُ  ـَ

ـْ  َج  َوَم ـْ  َؾرَّ ْرَبةً  ُمْسؾِؿٍ  َظ َج  ..ـُ ْرَبةً  َظـْفُ اهللُ  َؾرَّ ـْ  ـُ ُرَباِت  ِم ـْ  ،اْفِؼَقاَمةِ  َيْقمِ  ـُ  َوَم

هُ  ..ُمْسؾًَِم  َشَسَ   ((.اْفِؼَقاَمةِ  َيْقمَ اهللُ  َشَسَ
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، واًمتل هل واىمعقي أصاًل، ومقؽقن هلو ر هلؿ ىمصص اعمتحوسملم ذم اهللوًمقذيمُ 

ؾمودشمـو  وعً ذم مقوعفو، وذًمؽ يمؼصصوإصمر اًمؽٌػم اًمؼقي إذا 

ې  ې  چ ومؼول شمٌورك وشمعومم:  ،إكصور اًمذيـ أصمـك اهلل قمؾقفؿ ذم يمتوسمف

ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  

ٱ  ٻ  چ ، وسمؼقل ضمؾَّ ؿملكف: {٢انحشف  } چىئ  يئ  جب

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

، وًمقس {٥٠انحشف  } چٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

 ـ أظمقة اعمفوضمريـ وإكصور ريض اهلل قمـفؿ، ومؼدمـ مثول ًمألظمقة أقمظؿ م

يموكؿـ أول إقمامل اًمتل قمؿؾفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف 

سملم اعمفوضمريـ وإكصور: ًمعؿؾف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف آظمك  وؾمؾؿ أن

ًمـ يؼقم هلو ىموئؿي إن مل حتصؾ  وؾمؾؿ أن محؾ هؿ اًمديـ وشمٌؾقغف ًمؾألمي

ـْ وم إظمقة سملم اعمفوضمريـ وإكصور،  قَمَؾْقـَو ىَمِدمَ : ىَموَل  َأكَّفُ  قَمـْفُ  اهللُ  َريِضَ  َأَكسٍ  َع

ٌْدُ  ـِ  قَم مْحَ ـُ  اًمرَّ  َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  َوآظَمك ،قَمْقٍف  سْم

ـِ  ؾَمْعدِ  َوسَملْمَ  سَمْقـَفُ  سمِقعِ  سْم ًْ  ىَمدْ  :ؾَمْعدٌ  وَمَؼوَل  ،اعْمَولِ  يَمثػِمَ  َويَمونَ  ،اًمرَّ َْكَصورُ  قَمِؾَؿ ْٕ  ا

ـْ  َأينِّ  ًٓ  َأيْمَثِرَهو ِم ؿُ  ،َمو ًِ ـِ  َوسَمْقـََؽ  سَمْقـِل َموزِم  ؾَمَلىْم  وَموْكُظرْ  اْمَرَأشَمونِ  َوزِم  ،ؿَمْطَرْي
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ٌَُفاَم  ُؼَفو إًَِمْقَؽ  َأقْمَج ًْ  إَِذا طَمتَّك وَمُلـَمؾِّ ضْمَتَفو ..طَمؾَّ ٌْدُ  وَمَؼوَل  ،شَمَزوَّ ـِ  قَم مْحَ  سَموَركَ  :اًمرَّ

 .ظمرضمف اًمٌخوريأ. َأْهِؾَؽ  ذِم  ًَمَؽ  اهلُل

وهلذا ؾمعك اعمـوومؼقن ًمؾػتـي واًمتػرىمي سملم اعمفوضمريـ وإكصور ًمقضعػقهؿ، 

 ف وصحٌف وؾمؾؿ سملم أفمفرهؿًمؽ ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمويمون ذ

ـَ  ضَموسمِرِ ومعـ وشمداقمك يمؾ سمؼٌقؾتف،  ٌْدِ  سْم  ،هَمَزاةٍ  ذِم  يُمـَّو: ىَموَل  قَمـُْفاَم  اهللُ  َريِضَ  اهللِ  قَم

عَ  ًَ ـْ  َرضُمٌؾ  وَمَؽ ـَ  ِم ـْ  َرضُماًل  اعْمَُفوضِمِري َْكَصورِ  ِم ْٕ َْكَصوِري   وَمَؼوَل  ،ا ْٕ  َيو :ا

ـَ  َيو :اعْمَُفوضِمِري   َوىَموَل  ،ًَمأْلَْكَصورِ  َعَفو ،ًَمْؾُؿَفوضِمِري ؿَّ ًَ  قَمَؾْقفِ  اهلُل َصغمَّ  َرؾُمقًَمفُ  اهلُل وَم

عَ  :وَمَؼوًُمقا ((؟َهَذا َما)) :ىَموَل  ،َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  ًَ ـْ  َرضُمٌؾ  يَم ـَ  ِم  اعْمَُفوضِمِري

ـْ  َرضُماًل  َْكَصورِ  ِم ْٕ َْكَصوِري   وَمَؼوَل  ،ا ْٕ  َيو :اعْمَُفوضِمِري   َوىَموَل  ،ًَمأْلَْكَصورِ  َيو :ا

ـَ  ِل   وَمَؼوَل  ،ًَمْؾُؿَفوضِمِري َا َدُظقَها)) :َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ  اهلُل َصغمَّ  اًمـٌَّ  َؾنَِنَّ

ًْ  :ضَموسمِرٌ  ىَموَل  ((،ُمـْتِـَةٌ  َْكَصورُ  َويَموَك ْٕ ِل   ىَمِدمَ  طِملمَ  ا  َوؾَمؾَّؿَ  قَمَؾْقفِ  اهللَُّ  َصغمَّ  اًمـٌَّ

ٌْدُ  وَمَؼوَل  ،سَمْعدُ  اعْمَُفوضِمُرونَ  يَمُثرَ  صُمؿَّ  ،َأيْمَثرَ  ـُ  اهللِ قَم ـْ  َواهللِ ،وَمَعُؾقا َأَوىَمدْ  :ُأيَبٍّ  سْم  ًَمِئ

َـّ  اعمَِْديـَيِ  إمَِم  َرضَمْعـَو قََمز   ًَمُقْخِرضَم ْٕ ََذلَّ  ِمـَْفو ا ْٕ ـُ  قُمَؿرُ  وَمَؼوَل  ،ا  َريِضَ  اخْلَطَّوِب  سْم

ْب  اهللِ َرؾُمقَل  َيو َدقْمـِل :قَمـْفُ  اهلُل ِل   ىَموَل  ،اعْمُـَوومِِؼ  َهَذا قُمـَُؼ  َأرْضِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمـٌَّ

ُث  َّل  َدْظفُ )) :َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ  ًدا َأنَّ  افـَّاُس  َيَتَحدَّ  َيْؼُتُؾ  ُُمَؿَّ

(( أظمرضمف اًمٌخوري.َأْصَحاَبفُ 
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ـْ واعمحٌي ذم اهلل شمثؿر حمٌي اهلل ًمؾؿتحوسملم ومقف ومـ أضمؾف، وم ُهَرْيَرَة  َأيِب  َع

َؿ: َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  ىَموَل: ىَموَل  قَمـْفُ اهلُل  َريِضَ   َوؾَمؾَّ

 َمْدَرَجتِفِ  َظَذ  َوَجؾَّ  َظزَّ اهللُ  َؾَلْرَصَد  ُأْخَرى، َؿْرَيةٍ  ِف  َففُ  َأًخا َيُزورُ  َرُجٌؾ  َخَرَج ))

ـَ  َؿاَل: بِِف.. َمرَّ  َؾَؾَمَّ  َمَؾًؽا،  َّل. َؿاَل: فِْؾَؼَراَبِة؟ َؿاَل: ُؾََلًكا، ُأِريُد  َؿاَل: ُتِريُد؟ َأْي

َا؟ ِظـَْدكَ  َففُ  َؾؾِـِْعَؿةٍ  َؿاَل:  َظزَّ اهللِ  ِف  ُأِحبُّفُ  إِّنِّ  َؿاَل: َتْلتِقِف؟ َؾؾِؿَ  َؿاَل: َّل. َؿاَل  َتُرِبُّ

، اهُ  بُِحبَِّؽ  ُُيِبَُّؽ  َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللََّ َأنَّ  إَِفْقَؽ اهللِ  َرُشقُل  َؾنِّنِّ  َؿاَل: َوَجؾَّ (( ؾِقفِ  إِيَّ

 أظمرضمف اإلموم أمحد.

 ىَموَل ويػقز اعمتحوسمقن ذم اهلل يقم اًمؼقومي سمظؾ اًمرمحـ يقم ٓ فمؾ إٓ فمؾف، 

َؿ: َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل   اْفِؼَقاَمِة: َيْقمَ  َيُؼقُل  اهللََّ  إِنَّ )) َوؾَمؾَّ

ـَ  ُفؿْ  اْفَقْقمَ  بَِجََلِل؟ اْدَُتَحابُّقنَ  َأْي (( أظمرضمف طِعِّ  إِّلَّ  طِؾَّ  َّل  َيْقمَ  طِعِّ  ِف  ُأطِؾُّ

ؿْ  َجََلِل  ِف  اْدَُتَحابُّقنَ مًؾؿ، وىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))  هَلُ

ـْ  َمـَابِرُ  َفَداءُ  افـَّبِقُّقنَ  َيْغبُِطُفؿْ  ُكقرٍ  ِم  (( أظمرضمف أمحد، واًمؽممذي.َوافشُّ

يؼقل  هق أومضؾفؿ قمـد اهلل، ..أيمثرهؿ حمٌي إلظمقاكفويرهمٌفؿ ذم أن 

 اهللِ  ِف  اْثـَانِ  ََتاَب  َمااحلٌقى إقمظؿ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))

انَ  إِّلَّ  ُُهاَ  َأْؾَضَؾُفََم  ـَ  وأسمق ، إدب ذم أظمرضمف اًمٌخوري ((فَِصاِحبِفِ  ُحبَّاً  َأَصدَّ

 ؿمعى ذم واًمٌقفؼل ، إوؾمط ذم واًمطؼماين ، واحلويمؿ ، طمٌون واسمـ ، يعغم

 .اإليامن
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يموًمـصح،  ،يمام أكف يـٌغل قمغم اعمعؾؿ أن يذيّمرهؿ سمحؼقق اإلظمقة ذم اهلل

واًمتعوون، واًمتٌوذل، واًمتزاور: ًمقـوًمقا حمٌي اهلل شمعومم ذم قماله، ىمول رؾمقل اهلل 

ـْ  حَيِْؽلصغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ  فِ  قَم : قَمزَّ  َرسمِّ ْت  َيُؼقُل:)) َوضَمؾَّ  َحؼَّ

، فِْؾُؿَتَحابِّغَ  َُمَبَّتِل ْت  ِفَّ ، فِْؾُؿَتَباِذفِغَ  َُمَبَّتِل َوَحؼَّ ْت  ِفَّ ـَ  َُمَبَّتِل َوَحؼَّ  فِْؾُؿَتَزاِوِري

، ـْ  َمـَابِرَ  َظَذ اهللِ  ِف  َواْدَُتَحابُّقنَ  ِفَّ فُ  إِّلَّ  طِؾَّ  َّل  َيْقمَ  اْفَعْرشِ  طِؾِّ  ِف  ُكقرٍ  ِم (( طِؾُّ

ـَ  إِنَّ اإلموم أمحد، ويؼقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))أظمرضمف   ادُْْمِم

ـِ  اْفُبـَْقانِ  فِْؾُؿْمِم ٌََّؽ  ((،َبْعًضا َبْعُضفُ  َيُشدُّ  ـَ َأَصوسمَِعُف. أظمرضمف اًمٌخوري  َوؿَم

 َما اْدَْرءِ  َظْقنِ  ِف  َواهللُ وىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) ومًؾؿ،

انَ   (( أظمرضمف اإلموم أمحد.َأِخقفِ  َظْقنِ  ِف  ـَ

وىمد ذيمر اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ سمعضًو مـ هذه  

ـْ احلؼقق، ومؼول: )) ْظَقةِ  َوإَِجاَبةُ  ،افتَِّحقَّةِ  َردُّ  :اْدُْسؾِؿِ  َظَذ  اْدُْسؾِؿِ  َحؼِّ  ِم  ،افدَّ

ـَاَزةِ  َوُصُفقدُ  (( َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللََّ ََحَِد  إَِذا اْفَعاضِسِ  َوَتْشِؿقُت  ،ادَِْريضِ  َوِظَقاَدةُ  ،اْْلِ

 َردُّ  :َأِخقفِ  َظَذ  فِْؾُؿْسؾِؿِ  َُتُِب  ََخٌْس أظمرضمف أمحد،  وذم روايي قمـد مًؾؿ: ))

ََلمِ  ْظَقةِ  َوإَِجاَبةُ  ،اْفَعاضِسِ  َوَتْشِؿقُت  ،افسَّ َباعُ  ،اْدَِريضِ  َوِظَقاَدةُ  ،افدَّ  َواتِّ

ـَائِزِ  ََلمِ  َردُّ  :ََخٌْس  ادُْْسؾِؿِ  َظَذ  ادُْْسؾِؿِ  َحؼُّ : ))، وذم اًمٌخوري((اْْلَ  َوِظَقاَدةُ  ،افسَّ

َباعُ  ،اْدَِريضِ  ـَائِزِ  َواتِّ ْظَقةِ  َوإَِجاَبةُ  ،اْْلَ ، وًمقؽرر قمغم ((اْفَعاضِسِ  َوَتْشِؿقُت  ،افدَّ

وإىمومي طمؼقق هذه  ؾمٌحوكف وشمعومم ؾمقًلهلؿ قمـ صحٌتفؿ،مًومعفؿ أن اهلل 
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ظمقة وإًمػي، وىمد ىمول ذًمؽ طمتك يـشئقا قمغم اعمحٌي وإؾ اًمصحٌي، ويم

 َمثُؾ اإلموم اهلامم احلٌقى قمٌداهلل سمـ قمؾقي احلداد كػعـو اهلل سمف ذم طمؽؿف: 

 اًمؼم قمغم اًمتعوون وشمثؿر اًمتزاور، سمامء شُمًؼك اًمشجرة، َمثُؾ  ..اهلل ذم إظمقة

ً، ..اًمشجرة شمًَؼ  مل ومنذا ،واًمتؼقى ًَ  .ىُمطَِعً ..شُمثِؿر مل وإذا َيٌِ

10.   ِ ِ     ..بعح ؾعٛضِٖ إٔ خطأ ايٛاسـس َـٓٗ  ..ْكـط زبُـٝعِٗ, ٚإٔ إسػـإ أسـسٖ

فغٌ زبُٝعِٗ, ف٬ ٜبازض أسسِٖ إع ايؿه٣ٛ بإخٛاْ٘, ٫ٚ ٜظٗط عٝأ أسس َـِٓٗ, بـٌ   

 ٜػع٢ يتفازٟ ايٓكط ٚاشبطأ بايططم ايطٝب١.

وٕن اعمًؾؿلم يموجلًد اًمقاطمد.. يمون ًمزامو وضمقد هذا اًمشعقر 

: ٕكف يعد  كؼصًو قمـد أظمرطمدهؿ سمقضمقد كؼٍص قمـد أقمـدهؿ، ومال يػرح 

اجلؿقع، يمام أن إطمًون اًمقاطمد مـفؿ.. إطمًون ًمؾجؿقع، يؼقل صغم اهلل قمؾقف 

ِهؿْ  ِف  ادُْْمِمـِغَ  َمَثُؾ وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))  َمَثُؾ  َوَتَعاُضِػِفْؿ.. ِفؿْ َوَتَراَُحِ  َتَقادِّ

َسِد، َسدِ  َشائِرُ  َففُ  َتَداَظك ُظْضٌق.. ِمـْفُ  اْصَتَؽك إَِذا اْْلَ َفرِ  اْْلَ ك بِافسَّ ؿَّ (( َواِْلُ

يٌودر أطمدهؿ إمم  ُوضِمَد هذا اًمشعقر ومقفؿ.. ملأظمرضمف مًؾؿ وأمحد، ومنذا 

مـف ؿمقئًو، : سمؾ يًؽمه، وٓ ُيظفر  ًمشؽقى سمنظمقاكف إذا رأى اًمعقى مـفا

ويًعك مٌوذة ذم إصالح اخلطل سموًمطرق اًمطقٌي اًمتل قمؾؿـو إيوهو رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، ومؿفؿتف ؾمؽم اًمعققب ٓ يمشػفو، ىمول 
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ـْ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))  ِف  ُمْسؾِؿٍ  َظْقَرةَ  َشَسَ  َم

ْكَقا..   (( أظمرضمف أمحد، واسمق داؤود واًمؽممذي.اْْلِخَرةِ  ِف  َظْقَرَتفُ اهللُ  َشَسَ  افدُّ

وٓ يـًك سمذل اًمـصقحي ًمؾؿخط  قمغم اكػراد، ومنن مـ اخلطل اًمذي يؼع 

ومقف اًمٌعض اًمققم.. أن يـصح أظموه ضمفورًا أموم اًمـوس، وىمد ىمقؾ: اًمـصقحي 

قمغم  ءذم اعمأل ومضقحي: وٕن اًمـصقحي ذم اعمأل شمٌعٌ قمـد أظمريـ اًمتجري

ؾ اعمعصقي، ومقؼقل ذم كػًف: دام أن ومالن وومالن وومالن يػعؾقن هذا اهلل سمػع

اًمػعؾ.. وملكو ؾملومعؾ مثؾفؿ، ومؾًً سمؿػردي ذم هذا اًمػعؾ، ومقدومعف ذًمؽ 

قمغم آؾمتفوكي سموخلطل، وموعمعويص واًمذكقب وإظمطوء شمًؽم، وٓ يشوع إٓ 

 اعمحومد واعمؽورم.

يموعمجوهر هبو: طمتك شمـػر اًمطٌوع  ،ًمؽـ ذم سمعض احلوٓت شمشوع وشمذيمر

اًمًؾقؿي مـفو ومـ أهؾفو، وهلذا كجد ذم اًمؼرآن ذيمرًا ًمٌعض أطمقال اًمؽػور 

ومعوكدهتؿ هلل وًمألكٌقوء و واًمرؾمؾ، واعمؼصقد مـ ذًمؽ اًمتـػػم مـ أومعوهلؿ 

وآسمتعود قمـفو، أمو إمقر اًمشخصقي اعمتعؾؼي سمشئقن اًمشخص.. ومنن حمؾفو 

 عل ذم كصحف وشمقضمقفف، وإظمذ سمقده.اًمًؽم واًمؽتامن، واًمً
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ٝٴـصنَّط مبكضـٛز ايؿـه٣ٛ    ..ٚإشا اؾته٢ أسس َِٓٗ ٚبًَّغ عٔ خطأ .11 ٚٚدـٛب إٔ   ,فً

 ايسافع هلا احملب١ ٚايؿفك١.

ٌَؾ أطمد اًمطالب.. وم وإذا وصؾً اًمشؽقى قـٌغل شمذيمػمه إمم اعمعؾؿ مـ ىِم

إفمفور وشمـٌقفف سملكف ًمقس اعمؼصقد مـ اًمشؽقى اًمتشػل، وٓ اًمػتـي، وٓ 

قمقى أظمقف، وٓ اطمتؼوره،  إكام جيى أن يؽقن اعمؼصقد مـفو واًمداومع هلو 

اعمحٌي واًمشػؼي واًمرمحي سملظمقف: مـ أضمؾ أن يـصحف اعمعؾؿ وأن يقًمقف اهتاممًو 

 حيًـ طموًمف، ويرشمؼل قمـد مقٓه.يلظمذ سمقده، ومقـتشؾف مـ خموًمػتف، ووأيمثر، 

ومتتٌع هػقات وقمقرات اعمممـلم.. يعوىمٌف اهلل سموًمػضقحي ذم اًمدكقو ىمٌؾ 

ـْ أظمرة، ويػضحف أموم أهؾف وحمٌقف،  ـِ  ومَع قَمـُْفاَم ىَموَل: اهللُ  قُمَؿَر َريِضَ  اسْم

، َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ اهللُ  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقُل  َصِعدَ   سمَِصْقٍت  وَمـَوَدى اعْمِـؼَْمَ

ـْ  َمْعَؼَ  َيا)) وَمَؼوَل: ٍع،َرومِق ْ  بِؾَِساكِِف، َأْشَؾؿَ  َم يََمنُ  ُيْػضِ  َوَل  ُتْمُذوا َّل  َؿْؾبِِف، إَِػ  اْْلِ

وُهْؿ، َوَّل  اْدُْسؾِِؿغَ  ُ فُ  َظْقَراِِتِْؿ، َتتَّبُِعقا َوَّل  ُتَعرِّ ـْ  َؾنِكَّ  َأِخقفِ  َظْقَرةَ  َتَتبَّعَ  َم

ـْ  َظْقَرَتُف،اهللُ  َتَتبَّعَ  اْدُْسؾِِؿ..  َجْقِف  ِف  َوَفقْ  َيْػَضْحفُ  َظْقَرَتُف..اهللُ  َتَتبَّعَ  َوَم

، صمؿ اًمقىموئع ؿموهدة قمغم أن مـ قمػّم أظموه اعمممـ (( أظمرضمف اًمؽممذيَرْحؾِفِ 

قمغم ظمطل وىمع ومقف، سمؿعـك: ىمصد اطمتؼوره.. مو ار قمؾقف أيوم ىمالئؾ إٓ ويؼع 

ُ ذم ذات اخلطل  احلديٌ قمـف صغم اهلل قمؾقف وآًمف و أؿمد مـف، وذم أاعمعػمِّ

ـْ وصحٌف وؾمؾؿ: )) َ  َم ْ  بَِذْكٍب.. َأَخاهُ  َظرَّ (( أظمرضمف َيْعَؿَؾفُ  َحتَّك َيُؿْت  َل
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اًمؽممذي، وىمدياًم ىموًمقا: )مـ كؼد.. ورد(، أي: مـ اكتؼد همػمه مـ همػم رمحف 

غم كػس اخلطل قمويمون مؼصقده آؾمتـؼوص وآطمتؼور.. ومنكف يرد  ،وؿمػؼي

ؼد همػمه قمؾقف.اًمذي يـت

تك١ٜٛ ايع٥٬ل يف اهلل بِٝٓٗ برتتٝأ تعاٚض بِٝٓٗ يف ٚقت َٓاغأ نـٌ أغـبٛيف,    .12

ٚإٔ ٜتفكـس ايٛاسـس أصــسقا٤ٙ يف نـٌ صبًـؼ, ٚعٝــاز٠ املـطٜض, ٚايعٜـاض٠ يف َٓاغــبات       

أٚ سـسٚخ   ,أٚ دبسز َٛيٛز ,أٚ سًٍٛ غهٔ دسٜس ,ايت١٦ٓٗ ٚاملٛاغا٠, أٚ َٔ قسّٚ ,ا٥أ

 أٚ ْاظي١. ,أٚ ٚفا٠ ,ظٚاز

واعمؼصقد مـ ذًمؽ اًمتزاور سمؼوء إظمقة واعمحٌي واعمقدة واًمتقاصؾ، وىمد 

 َمثُؾ  اهلل ذم إظمقة َمثُؾ : اًمذي يؼقل ومقف شمؼدم معـو يمالم اإلموم احلداد

 شمًَؼ  مل ومنذا. واًمتؼقى اًمؼم قمغم اًمتعوون وشمثؿر اًمتزاور، سمامء شُمًؼك اًمشجرة،

ً، اًمشجرة ًَ   .ىُمطَِعً شُمثِؿر مل وإذا َيٌِ

أن ٓ يؽثر هذه اًمزيورات، ومؼد شمؽقن ومقفو مضويؼوت ًمؾؿزور، يـٌغل و

، ومنن ذًمؽ أدقمك إمم شمؼقيي اعمحٌي وإمم سمؾ شمؽقن اًمزيورة مـ طملم إمم طملم

 ُزرْ زيودة اًمشقق، وذم احلديٌ قمـف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))

 ، اًمدكقو أسمك اسمـ ، كعقؿ وأسمق ، أظمرضمف احلويمؿ، واًمطؼماين ((ُحبَّاً  َتْزَددْ  ِؽبَّاً 

 .واًمٌقفؼل  ، واًمٌزار
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وًمقجعؾ مـ أهؿ مؼوصد هذه اًمزيورة شمؼقيي إظمقة واعمحٌي ذم اهلل، وأن 

 ٓ يطقؾ اعمؽٌ قمـده، إٓ إن أطمى اعمزور ذًمؽ وـمؾٌف مـف.

ن د إخ أظموه ذم يمؾ جمؾس حيي ومقف، ومنأن يتػؼّ  ومـ قمالموت إظمقة

ومقحتوج  ومقحتوج إمم زيورة، أو ًمديي مشؽؾي ؾف مريضمل جيده.. ؾملل قمـف، ومؾع

إمم إقموكي، ومؼد يمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ يتػؼد 

قد أطمدهؿ.. ؾملل قمـف، يمام يمون كٌل اهلل أصحوسمف، ومنذا ٓطمظ قمدم وضم

د طمتك احلققاكوت اًمتل يموكً حتي قمـده، ؾمؾقامن قمؾقف اًمصالة واًمًالم يتػؼّ 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ : ىمول اهلل شمعومم

 .{١٠اننمم  } چې  ى  

وشمتليمد اًمزيورة ذم أوىموت اعمـوؾمٌوت ًمؾتفـئي قمـد اًمػرح، واعمقاؾموة قمـد 

احلزن، وًمؾعقودة قمـد اعمرض، ويمذا قمـد ىمدوم هموئى ًمؾؽمطمقى سمف، أو طمؾقل 

ؾمؽـ ضمديد ًمؾؿٌوريمي ًمف، أو طمصقل مقًمقد ضمديد ًمف: ًمؾدقموء ًمف وًمتفـئتف 

سمف، أو طمدوث زواج: ًمقعقـف ومقف سمام يًتطقع، ويدقمق ًمف سموًمؼميمي واًمًعودة، أو 

طمزاكف ويشفد اجلـوزة أقمـد طمدوث ووموة ًمقؽقن سمجوكٌف ومققاؾمقف وخيػػ قمـف 

 َُتُِب  ََخٌْس معف، ومفذه يمؾفو مفوم إخ دموه أظمقف يمام شمؼدم ذم احلديٌ: ))

ََلمِ  َردُّ  :َأِخقفِ  َظَذ  فِْؾُؿْسؾِؿِ  ْظَقةِ  َوإَِجاَبةُ  ،اْفَعاضِسِ  َوَتْشِؿقُت  ،افسَّ  َوِظَقاَدةُ  ،افدَّ

َباعُ  ،اْدَِريضِ  ـَائِزِ  َواتِّ ومنن ذم يمؾ ذًمؽ ومضؾ قمظقؿ يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن ، ((اْْلَ
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ؿَْمَعِري   ُمقؾَمك َأسُمق قَمودَ ومقف، وىمد  ى اًمطالَب يرهمِّ  ْٕ ـَ  قَمـْفُ اهلُل  َريِضَ  ا ًَ ـَ  احْلَ  سْم

ًَ  َأقَموِئًدا :وَمَؼوَل  ،قَمـْفُ اهلُل  َريِضَ  قَمكِمي  وَمَدظَمَؾ  قَمـُْف،اهلُل  َريِضَ  قَمكِمٍّ   َأسَمو َيو ضِمْئ

 :قَمـْفُ اهلُل  َريِضَ  قَمكِمي  وَمَؼوَل  ،قَموِئًدا سَمْؾ  َٓ  اعْمُْمِمـلِمَ  َأِمػمَ  َيو :وَمَؼوَل  ؟َزاِئًرا َأمْ  ُمقؾَمك

ًُ  وَمنيِنِّ   َظادَ  َما)) :َيُؼقُل  َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقَل  ؾَمِؿْع

ـْ  َمَؾٍؽ  َأْفَػ  َشْبُعقنَ  َظَؾْقفِ  َصذَّ  إِّلَّ  ُمْسؾًَِم.. ُمْسؾِؿٌ   َأنْ  إَِػ  ُيْصبُِح  ِحغَ  ِم

، ـَّةِ  ِف  َخِريًػا َففُ  َتَعاَػ اهللُ  َوَجَعَؾ  ُيْؿِِسَ  َوَمو اعْمُْمِمـلِمَ  َأِمػمَ  َيو :وَمُؼْؾـَو ىَموَل ((، اْْلَ

وىِمَقيُ  ىَموَل  ؟اخْلَِريُػ  ًَّ تِل اًم ِؼل اًمَّ ًْ  . أظمرضمف اإلموم أمحد ذم مًـده.اًمـَّْخَؾ  شَم

وًمقحثفؿ ذم شمزاورهؿ قمغم اعمحوومظي قمغم آداب اًمزيورة، وقمغم اًمتؿًؽ 

سموهلدي اًمـٌقي ، وظمصقصًو مو يؽقن شملصمػمة ىمقي قمغم زيودة اعمحٌي يموًمًالم، 

وًمق سموًمٌمء اًمقًػم: ٕن اًمًالم واعمصوومحي واهلديي  واعمصوومحي، واهلديي

شمٌعٌ قمغم دوام اعمحٌي وزيودهتو يمام ىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: 

اُدْوا)) ابُّقا َِتَ أظمرضمف اًمٌخوري ذم )آدب اعمػرد(، وأسمق يعغم سمنؾمـود  ((ََتَ

اَدْوا،طمًـ، ويؼقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) ةَ  َؾنِنَّ  َِتَ ِديَّ  اهْلَ

ْدرِ  َوَؽرَ  ُتْذِهُب  أظمرضمف أمحد، واًمؽممذي، وىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف  ((افصَّ

ـَّةَ  َتْدُخُؾقا َّل  بَِقِدهِ  َكْػِِس  َوافَِّذيوصحٌف وؾمؾؿ: ))  َوَّل  ُتْمِمـُقا، َحتَّك اْْلَ

ابُّقا، َحتَّك ُتْمِمـُقا ءٍ  َظَذ  َأُدفُُّؽؿْ  َأَوَّل  ََتَ اَبْبُتْؿ؟ َؾَعْؾُتُؿقهُ  إَِذا يَشْ ََلمَ  َأْؾُشقا ََتَ  افسَّ

 آْلَُمؿِ  َداءُ  إَِفْقُؽؿْ  َدبَّ (( أظمرضمف مًؾؿ وأمحد، وذم روايي قمـد أمحد: ))َبْقـَُؽؿْ 
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َسُد، َؿْبَؾُؽْؿ: افَِؼُة، ِهلَ  َواْفَبْغَضاءُ  َواْفَبْغَضاُء، اِْلَ ـِ  َحافَِؼةُ  اِْلَ ي  َحافَِؼةُ  َّل  افدِّ

َعِر، دٍ  َكْػُس  َوافَِّذي افشَّ ابُّقا، َحتَّك ُتْمِمـُقا َّل  بَِقِدهِ  ُُمَؿَّ ءٍ  ُأَكبُِّئُؽؿْ  َأَؾََل  ََتَ  إَِذا بَِقْ

اَبْبُتْؿ؟ َؾَعْؾُتُؿقهُ  ََلمَ  َأْؾُشقا ََتَ ((، ويؼقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف َبْقـَُؽؿْ  افسَّ

ْ  ادُْسؾََِمِن.. َتَصاَؾَح  إَِذاوؾمؾؿ: )) ْق  َل ََم  ُيْغَػرَ  َحَتك َأـُػُفََم  ُتَػرَّ (( أظمرضمف هَلُ

 اًمطؼماين.

ف ٓ يـًك اًمدقموء ًمؾؿريض سموًمشػوء، وًمقحوومظ قمغم اشمٌوع اًمـٌل صغم اهلل يمام أك

قمؾقف وؾمؾؿ ذم ذًمؽ، ومقليت سموًمدقموء اًمذي قمؾؿـو إيوه رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 

ـِ وم، وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ـِ  َع ٌَّوسٍ  اسْم ـْ  قَمـْفُ اهلُل  َريِضَ  قَم ِلِّ  قَم  قَمَؾْقفِ  اهلُل َصغمَّ  اًمـٌَّ

ـْ  َما)) :ىَموَل  َأكَّفُ  َوؾَمؾَّؿَ  َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ  ْ  َمِريًضا َيُعقدُ  ُمْسؾِؿٍ  َظْبدٍ  ِم  ،َأَجُؾفُ  َُيَُْضْ  َل

اٍت  َشْبعَ  َؾَقُؼقُل   إِّلَّ  ..َيْشِػَقَؽ  َأنْ  اْفَعظِقؿِ  اْفَعْرشِ  َربَّ  اْفَعظِقؿَ  اهللَ َأْشَلُل  :َمرَّ

 .واًمؽممذي ،وأسمق داود ،أظمرضمف أمحد ((ُظقِفَ 

ومنن مل يتؿؽـ مـ اًمؼقوم سمذًمؽ.. ومٌوعمراؾمؾي، أو سموعمؽوعمي سموهلوشمػ، 

، يؼقل ؿمقخـو اًمعالمي احلٌقى اًمققم وؾموئؾ اًمتقاصؾ متقومرةومنن واحلؿد هلل 

 قمؿر سمـ حمؿد سمـ طمػقظ حمرر هذه اعمؼوصد كػعـو اهلل سمف:

هو ىمد خيوـمى ًمؾػفقم اًمثؼقٌيْ  قمجقٌيْ ذم اًمرؾموئؾ وؾموئؾ ًمؾتقاصؾ   ه 
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 ٚإبعاز نٌ طايأ عٔ أصسقا٤ ايػ٤ٛ. ,ايٓظط يف ا٭صسقا٤ ٚاختٝاضِٖ .13

يتلصمر هبذا اًمصديؼ وهذا اجلؾقس  ومفقاإلكًون يؼوس سمجؾقًف أوًٓ، و

ـِ  َظَذ  ادَْْرءُ ؾمؾًٌو وإجيوسمًو، وهلذا ىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))  ِدي

ؿْ  َؾْؾَقـُْظرْ  َخؾِقؾِِف، ـُ ـْ  َأَحُد افِْؾ  َم ظمرضمف أمحد، وأسمق داؤود، واًمؽممذي، (( أُُيَ

افِِح ))ويؼقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ:  ؾِقِس افصَّ ََم َمَثُؾ اْْلَ إِكَّ

ا َأْن  َحاِمِؾ اْدِْسِؽ، َوَكاؾِِخ اْفؽِِر، َؾَحاِمُؾ ادِْْسِؽ.. إِمَّ ـَ ْقِء،  َوَجؾِقِس افسَّ

ا َأنْ  ا َأْن َُتَِد ِمـُْف ِرًُيا َضقَِّبًة، َوَكاؾُِخ اْفؽِِر.. إِمَّ ا َأْن َتْبَتاَع ِمـُْف، َوإِمَّ ِذَيَؽ، َوإِمَّ  ُُيْ

ا َأْن َُتَِد ِرًُيا َخبِقَثةً  ِرَق ثَِقاَبَؽ، َوإِمَّ وذم ذًمؽ إؿمورة قمظقؿي ، (( متػؼ قمؾقفُُيْ

وآًمف  إمم أن جموًمًي اًمصوحللم ٓ شمـػؽ قمـ اًمػوئدة، ومؼقًمف صغم اهلل قمؾقف

وؾمؾؿ: ))حيذيؽ((، و))شمٌتوع مـف((.. ومقف كقع اظمتقور، ًمؽـ ))أن  وصحٌف

ج قمـ اظمتقورك، أي: أكؽ إن مل شمظػر مـف دمد مـف رحيًو ـمقٌي((.. ومفذا ظمور

سمحوضمتؽ مجقعو.. مل شمعدم واطمدة مـفو، إمو اإلقمطوء، وإمو اًمنماء، وإمو 

إؿمورة ىمقيي إمم أن ضمؾقس اًمصوطمى اًمًقء يتلصمر ، يمام أن سمف آىمتٌوس ًمؾرائحي

ٓ حموًمي، ومنن ىمقًمف: ))حيرق صمقسمؽ((، و))دمد مـف رحيًو ظمٌقثي((.. ًمقس ومقفام 

 .إي: أن اًمتلصمر طموصؾ ٓ حموًميأي اظمتقور، 

واعمجوًمًي اتد طمتك ذم اًمؼراءة واعمشوهدة، وموًمؽتوب اًمذي شمؼرأه.. هق 

 اعمعؾؿُ  ضمؾقًؽ، واًمؼمامٍ اًمتل شمشوهدهو ذم اًمتؾػوز.. هل ضمؾقًؽ، ومؾقـٌف



   ُح َمَؼاِصِد َحَؾَؼات افتَّْعؾِْقؿ ِؿ افَػَفْقؿ ََشْ   َدَفْقُؾ ادَُعؾِّ

 

136 
 

إمم اظمتقور اجلؾقس اًمصوًمح ذم يمؾ أطمقاهلؿ، وحيثفؿ قمغم اظمتقور  اًمطالَب 

ؿ قمغم اًمطوقمي واًمؼرب مـ اهلل، ويعقـفؿ هق إصدىموء اًمطقٌلم اًمذيـ يعقـقهن

قمغم اظمتقورهؿ، وحيذرهؿ مـ أصدىموء اًمًقء ويعقـفؿ قمغم آسمتعود قمـفؿ، 

 وموعمرء يؼوس سمجؾقًف وسمؿـ يصوطمٌف:

 ومؽااااؾ ىمااااريـ سموعمؼااااورن يؼتاااادي قمـ اعمرء ٓ شمًلل وؾمؾ قمـ ىمريـف

 
 

وصقتف وىمول اًمعالمي احلٌقى قمٌداهلل سمـ طمًلم سمـ ـموهر كػعـو اهلل سمف ذم 

 اعمشفقرة:

 وإن أردت ؾمااااااااااااـي اًمـٌاااااااااااالِّ 

 

َـّ ىمركاااااااااوء اًمًاااااااااقء  وماااااااااوضمتـٌ

 واظمؽم ماـ إصاحوب يماؾ مرؿمادِ  

 

 إن اًمؼااااااريـ سمااااااوًمؼريـ يؼتاااااادي

 ومصاااااحٌي إظمقاااااور ًمؾؼؾاااااى دوا 

  

 شمزياااااد ًمؾؼؾاااااى كشاااااوـمًو وىماااااقى

 وصاااااحٌي اجلّفاااااول داء وقمؿاااااك 

 

 شمزياااااد ًمؾؼؾاااااى اًمًاااااؼقؿ ؾماااااؼام

 
  

 كػعـو اهلل سمف: ويؼقل اًمعالمي احلٌقى قمكم سمـ حمؿد احلٌٌم

 وإيااويمؿ مااـ صااحٌي اًمضااد إكـاال

 

 صااحٌي أواادادِ 
ِ
 رأيااً ومًااود اعماارء

 ومػاال صااحٌي آوااداد يمااُؾ رذيؾاايٍ  

 

 شمااااامدي إمم رض وسمغااااال وإومًاااااودِ 

 وذم صاااحٌي إظمقاااور يماااُؾ همـقؿااايِ  

 

 ورسمااٍح وومااقٍز ًمااقس حيصااقف شمعاادادِ 

 
  

 ذ.مـ يؼطعؽ قمـ ظمػم، أو يقىمعؽ ذم  واًمضد: هق يمؾ
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ــِ ْظــط   .14 ــ٢   إٔ ٜهــٕٛ يًُعً يف أٚقــات ايطــ٬ب ٚنٝــف ٜكغــْٛٗا, ٚتٛظٜعٗــا عً

َطايعات ٚظٜاضات َٚؿاضنات يف صبايؼ اشبري ايا تعكس بايبًس, ٚص٬ت َٚؿـاضنات  

 يف أيعاب ٚغٛاٖا َع ٬َسظ١ اي١ٝٓ ٚايهٝف١ٝ.

شمتعدى إمم اًمصػ ومحًى: سمؾ  أواحلؾؼي ذمًمقًً مفؿي اعمعؾؿ حمصقرة 

ـ أوىموهتؿ، ويمقػ يؼضقهنو، ومع أن يًلهلؿ دائاًم قم مو وراء ذًمؽ، ومقـٌغل

ن يقزع هلؿ أومم و: ًمققضمففو شمقضمقفًو صحقحًو، وإومضؾ وإمـ يؼضقهن

وىموت سمؽمشمقى مطوًمعوت هلؿ ذم يمتى حيتوضمقهنو، ؾمقاء يموكً اًمؽتى إ

اعمؼررة أو همػمهو ممو يعقد سموًمـػع قمؾقفؿ ذم اًمدكقو وأظمرة، يمام يرشمى هلؿ 

واًمعؾامء واًمقضمفوء وإقمقون ذم زيورات ًمٌعضفؿ اًمٌعض، أو ًمؾشققخ 

اًمٌؾدة، أو ذم سمؾدة أظمرى ىمريٌي مـفؿ، يمام يرشمى هلؿ مشوريمتفؿ وطمضقرهؿ 

ذم جموًمس اخلػم اًمتل شمعؼد ذم اًمٌؾد قمغم طمًى اًمًعي اعمتقومرة ًمدهيؿ، وٓ 

ٓ مـ عؾؿ ًمؾ وً ومؽقػ يؽقن ـموًمٌ  ،هيؿؾقن جمؾًًو مع إمؽوهنؿ احلضقر ومقف

خلػم ذم سمؾده، ويـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يؽقن أول او اًمعؾؿ طمضقر ًمف ذم جموًمس

ذم ىمؾقهبؿ  أصمر يمٌػم، وًمقؽقن ًمتقضمقفوشمف ًمقؽقن ىمدوة ًمؾطالب :احلورضيـ

ًمعوب اًمتل يمام أكف يرشمى هلؿ مشوريموت ذم إ أول احلورضيـ، ـدمو يروكفقم

اعمـوؾمٌوت يمذا شمعؼد ذم اًمٌؾد، واًمتل ٓ هرج قمـ آداب اًمنميعي، و

سموًمـوس ويشوريمقهنؿ أومراطمفؿ وأطمزاهنؿ، ىمدوة  آضمتامقمقي: طمتك خيتؾطقا
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سموًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، وًمقالطمظقا ذم يمؾ ذًمؽ اًمـقي 

اًمطقٌي واًمؽقػقي اًمتل ٓ هؾ سمؤداب وٓ سموًمنميعي، يمظفقر اًمعقرات، أو 

ًمٌس اًمثقوب اعمحجؿي ًمؾجًؿ وًمؾعقرة: ٕن مـ دورهؿ ذم اًمقاىمع شمغقػم 

طمًـي، وجيعؾ يمذًمؽ مـ وؿـ شمرشمقى أوىموهتؿ وىمتًو اًمعودات اًمًقئي إمم 

 ًمصؾي اًمرطمؿ، وخلدمي اًمقاًمديـ وإىمورب.

: أن يعتـل اعمعؾؿ سمؽمشمقى أوىموت اًمطالب سمام يعقد سموًمـػع ؾاخلَلصة

 قمؾقفؿ، ومنكف قمـد شمرشمقى إقمامل قمغم أوىموت معقـي.. شمظفر سمريمي اًمقىمً.

ِ  إٔ ٜهٕٛ املسضؽ َتض٬ّ بأٚيٝا٤ أَٛض ايط٬ب, َٚبًِّ .15 ٚإخبـاض   ,غّا هلـِ ضباغـٓٗ

 يًتعإٚ ع٢ً ايع٬ز. ;َٳٔ تٛاع ,ٝاب٘ أٚ تهطض َٓ٘ ٚصف غ٧ٝ

ىمقال، وموعمدرس رسمام ومالطمظي إومعول وإ ًمألهة دور يمٌػم ذم اًمؽمسمقي

مع أههؿ وذم  قنيؾتؼل سموًمطالب وىمتًو معقـًو، ًمؽـ أيمثر أوىموهتؿ يؽقك

ؾ ًمدور ظمر، ومـ اعمعؾؿ، ومؽؾ مـفام يػتؼر إمم أ سمققهتؿ، ومدور إهة مؽؿِّ

سملم اعمعؾؿ وأوًمقوء إمقر: ًمقٌؾغفؿ حموؾمـ  واًمتقاصؾ هـو ًمزم آشمصول

 أوٓدهؿ، ًمقحوومظقا قمغم سمؼوء وشمـؿقي هذه اعمحوؾمـ ذم :أوٓدهؿ وأظمٌورهؿ

وًمقٌؾغفؿ إوصوف اًمًقئي اًمتل ىمد شمظفر مـ  وًمقتشجع اًمطالب يمذًمؽ،

اًمتخؾص مـفو، يمام يٌؾغفؿ سمغقوب مـ شمؽرر مـف  غمقمأطمدهؿ: ًمقتعووكقا معف 

ظمر وٓ يًتغـل قمـف، ومؾق مل يتصؾ اعمعؾؿ ؾ ًمماًمغقوب: ًمقتوسمعقه، وموًمؽؾ مؽؿِّ 
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صور مـ اًمصعى قمؾقف شمرسمقي اًمطالب، وهمرس آظمالق ًمسملوًمقوء إمقر.. 

 اًمطقٌي ومقفؿ.

ٔ     ,إٔ ٜكط عًِٝٗ بهجط٠ قضـط شٟٚ ا٭خـ٬م ايعايٝـ١    .16 َٹـ َٳـٔ نـإ   ٚخضٛصٶـا 

 أٌٖ َٓاطكِٗ.

ٕن اًمؼصص يمام أؾمؾػـو هلو أصمر ىمقي قمغم ىمؾقب اًمـوؿمئي ظمصقصًو، 

واًمٌنم قمومي، ومفل شمؼقي قمـدهؿ اجلوكى اًمذي يريد اعمعؾؿ همرؾمف ذم 

ىمؾقهبؿ: هلذا ىمص ًمـو احلؼ ؾمٌحوكف وشمعومم ذم يمتوسمف يمثػمًا مـ ىمصص أكٌقوئف: 

ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ عمو ومقفو مـ اًمعؼم، ىمول اهلل شمعومم: 

ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ ، وىمول شمعومم: {٥١٠هود  } چڃ  ڃ

، وذيمر ؿمقخـو هـو سموٕظمص ىمصص مـ يمون مـ {٥٥٥موسف   }چۇئ

أهؾ مـوـمؼفؿ: ٕن اًمتلصمػم يؽقن أيمثر قمـدمو يعؾؿقن أن صوطمى هذا اخلُؾؼ 

مـف:  اًمعوزم هق مـ سمؾدهؿ، ويمؾ ؿمخص يؿقؾ إمم شمراصمف اًمذي هق ىمريى

وٕن ذم ذيمر ىمصص همٓء شمقصمقؼ واقمتـوء سموًمتوريخ اًمذي أمهؾ ذم يمثػم مـ 

 ، ورسمام اهتؿ سمف همػم اعمًؾؿلم.وهُمػمَّ  َف رِّ سمؾدان اعمًؾؿلم، ورسمام طُم 

إٔ ٜعٛزٚا اٱْفام ٚايبصٍ ٚيٛ بايؿ٤ٞ ايطَـعٟ ايٝػـري, بـإٔ ٜـصنط فغـا٥ٌ       .17

يف اهلل ٚازبٛز ٚايػدا٤, ٚجيعٌ هلِ صٓسٚم تربيف تطٛعٞ ٜضطف ساصـً٘ يف   ايتباشٍ
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أٚ تػــًِ يــصٟ  ,أٚ َػــاعس٠ يف ضسًــ١ هلــِ ,َجــٌ ؾــطا٤ نتــأ أٚ أزٚات َهتبٝــ١ أٚ ,ريٖــا

 ْا٥ب١ أٚ َعطٚف يف ايبًس باسباد١.

شمعّقٌد قمغم اًمًخوء وقمغم مًوقمدة أظمريـ، وشمػؼد  اًمٌذلوذم هذا 

ج اًمذي رسمام ٓ يًتطقع ذاء اًمؽتى وٓ اًمؼؾؿ ومقًوقمدون اعمحتو أطمقاهلؿ،

ًمؾتعؾؿ، يمام يًوقمدون اعمحتوج واعمريض ذم اًمٌؾد وًمق سمتقًػم اًمقًػم مـ 

يتعقدون طمًـ  ؿيمام أهنوسمف أيضًو حتصؾ اعمحٌي واًمتعوون سمقـفؿ،   اًمدواء ًمف،

اإلكػوق، وووع اعمول ذم مقوعف اًمذي يريض اهلل شمعومم ذم قماله، ويمؾ ذًمؽ 

َيا كَِساَء ))ودون شمؽؾػ، ىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: سموعمتقن 

ـَ َصاةٍ  ا َوَفْق ؾِْرِش اَرِِتَ ِؼَرنَّ َجاَرٌة ِْلَ (( متػؼ قمؾقف، وذم ًمػظ قمـد اْدُْسؾََِمِت َّل ََتْ

ا َوَفْق ))اإلموم أمحد:  اَرِِتَ َـّ ِْلَ ـُ ِؼَرنَّ إِْحَدا َراُع َصاٍة َيا كَِساَء ادُْْمِمـَاِت َّل ََتْ ـُ

ـُ سمؽن اًمػوء ، ((ُُمَْرٌق  أي: دمقد سموًمؼؾقؾ وًمق يمون ومرؾمـ ؿموة، واًمِػْرؾِم

واًمشلم: هق اًمظِّْؾػ، وأصؾف ذم إسمؾ، وهق ومقفو مثؾ اًمؼدم ذم اإلكًون، صمؿ 

اؾمتعػم ًمؾغـؿ، ىمول ذم )ومتح اًمٌوري(: ))هق قمظقؿ ىمؾقؾ اًمؾحؿ، وهق ًمؾٌعػم 

 ة جموزًا(( اها.مقوع احلوومر ًمؾػرس، ويطؾؼ قمغم اًمشو

ـْ  ٌْدِ  وقَم ـِ  قَم مْحَ ـِ  اًمرَّ ـْ  سُمَجْقدٍ  سْم شمِفِ  قَم َو سُمَجْقدٍ  ُأمِّ  ضَمدَّ : َأهنَّ ًْ اهللِ  َرؾُمقَل  َيو ىَموًَم

ِؽلمَ  إِنَّ  ًْ
وُه، ُأقْمطِقفِ  ؿَمْقًئو ًَمفُ  َأضِمدُ  وَماَم  سَمويِب، قَمغَم  ًَمَقُؼقمُ  اعْمِ اهللِ  َرؾُمقُل  هَلَو وَمَؼوَل  إِيَّ

                                                 

 (.5/211)ومتح اًمٌوري( )  (1)
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َؿ: قَمَؾْقِف َوآًمِِف َوَصْحٌِفِ اهللُ  َصغمَّ  ْ  إِنْ )) َوؾَمؾَّ اهُ  ُتْعطِقـَفُ  َصْقًئا َففُ  َُتِِدي َل  إِّلَّ  إِيَّ

 (( أظمرضمف أمحد، وأسمق داود، واًمؽممذي.َيِدهِ  ِف  إَِفْقفِ  َؾاْدَؾِعقفِ  ُُمَْرًؿا.. طِْؾًػا

 افتؽؾُّػ، مـ بريء إّن أّلوىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: ))

 (( أظمرضمف اًمدار ىمطـل، واًمديؾؿل، واسمـ قمًويمر.أمتل وصاِلقا

ـْ و  هُنِقـَو وَمَؼوَل: قَمـُْف،اهلُل  قُمَؿَر َريِضَ  قِمـْدَ  ىَموَل: يُمـَّو قَمـْفُ اهلُل  َأَكٍس َريِضَ  قَم

ـْ   اًمتََّؽؾ ِػ. أظمرضمف اًمٌخوري. قَم

إ٫ يف إٔ ٜبح بِٝٓٗ ضٚح اٱٜجاض, ٜٚٴعًَُّٛا أْ٘ ٫ حيػٔ ايتػـابل ٚاملػـاضع١    .18

خس١َ بعغِٗ ايبعض َٚا فٝ٘ َؿـك١ عًـ٢ ايـٓفؼ, ٚأْـ٘ حيػـٔ ايتـأخط فُٝـا تتؿـٛف         

 إيٝ٘ ايٓفؼ ٚتطُع فٝ٘ ست٢ تًعّ ب٘ ٚتسع٢ ب٘.

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  چ ىمول اهلل شمعومم: 

 : شمؼديؿ، ومعـك اإليثور{٢انحشف  } چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب

 وذًمؽ إظمرويي، احلظقظ ذم رهمٌي اًمدكققيي وطمظقفمفو اًمـػس قمغم اًمغػم

ومدور اعمعؾؿ هـو  اعمشؼي، قمغم واًمصؼم اعمحٌي، وشمقيمقد اًمقؼلم، ىمّقة قمـ يـشل

هق سمٌ روح اإليثور، أي: طمؼقؼي اإليثور ٓ صقرشمف، سمحقٌ يتحؼؼ اًمقاطمد 

 مـفؿ سمف حتؼؼًو يموماًل.

ؼ واًمـوس اًمققم يتًوسمؼقن قمغم اًمدكقو، وقمغم اًمتؼّدم قمغم اًمغػم، ًمؽـ اًمالئ

سمطالب اًمعؾؿ هق اًمتًوسمؼ واعمًورقمي إمم ظمدمي سمعضفؿ اًمٌعض، وموًمذي 
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يـول اًمتؼدم واًمؼرب: وهلذا ىموًمقا: )مـ ظمدم.. ىمدم(، وذم  ..خيدم إظمقاكف

 (( أظمرضمف أسمق كعقؿ، واًمديؾؿل. َشقُِّد افَؼْقِم َخاِدُمُفؿْ احلديٌ اًمنميػ: ))

 ،ومو يثؼؾ قمؾقفو يمام أهنو حتًـ اعمًورقمي إمم مو ومقف مشؼي قمغم اًمـػس

جموهدة اًمـػس اًمتل شمؽقن سمؿخوًمػتفو، سمؾ أىمقى جموهدات  ه هلوهذ

 اًمـػس خموًمػتفو يمام ىمول اإلموم اًمٌقصػمي ذم سمردشمف:

ِؿِ  اًمـ صااااَح  حَمََّضااااوكَ  مهااااو واِنْ  واقمِصِفاَم  واًمشقطونَ  اًمـػَس  وظموًمِِػ   ومااااوهتَّ

 طمَؽااااَم  وٓ ظمصااااَم  ماااـفام شُمطِاااعْ  وٓ 

 

 واحلََؽااؿِ  اخلَصااؿِ  يمقاادَ  شمعاارُف  وملكااً

ڦ   چ كػًف طمتك شمتزيمك، ىمول اهلل شمعومم:  ومقـٌغل ًمطوًمى اًمعؾؿ أن جيوهد 

، وحتصؾ شمزيمقتفو سمعدم شمؾٌقي رهمٌوهتو، وشملظمػم مو {٢انشمس  } چڦ  ڄ  ڄ 

ائ  ائ  ەئ  چ كام حيصؾ ذًمؽ سموعمجوهدة، ىمول اهلل شمعومم:   إشمتشقف إًمقف، و

 – ٤٠اننازعات  } چەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    

و مو شمتشقف ػس، أمَّ اًم، ومفؽذا يـٌغل ًمؾقاطمد أن يًورع إمم مو ومقف مشؼي {٤٥

إًمقف اًمـػقس مـ شمؼدم وفمفقر وهمػمه.. ومقـٌغل ًمف آسمتعود قمـف وآؿمؿئزاز 

صغم اهلل قمؾقف  مـف طمتك يدقمك ًمف، ويؽؾػ سمف.. ومقعون قمؾقف، يمام ىمول اًمـٌل

 َظْبَد  َياوآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ذم ؿملن اإلمورة ًمًقدكو قمٌداًمرمحـ سمـ ؾَمُؿَرَة: ))

ـِ  َْحَ ـَ  افرَّ َماَرَة، َتْسَلْل  َّل  َشُؿَرةَ  ْب ـْ  ُأْظطِقَتَفا إِنْ  َؾنِكََّؽ  اْْلِ  ُوـِْؾَت  َمْسَلَفٍة.. َظ

ـْ  ُأْظطِقَتَفا َوإِنْ  إَِفْقَفا، (( أظمرضمف اًمٌخوري َظَؾْقَفا ُأِظـَْت  َمْسَلَفٍة.. َؽْرِ  َظ
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ومًؾؿ، ويمذًمؽ يمؾ مو شمتشقف إًمقف اًمـػس ممو ومقف أدكك معـك مـ اإلمورة 

 راىمٌي واإلذاف واًمؼقودة وهمػمهو يـٌغل آسمتعود قمـفو طمتك يدقمك هلو.واعم

ِّزِٖ ايبـس٤ بايػـ٬ّ ٚاملضـافش١, ٚايكٝـاّ         .19 إٔ ٬ٜسظ ٦ٖٝـات دًٛغـِٗ, ٜٚعـ

ــا٤ ٚا٭نــ  ــٛ    يًعًُــا٤ ٚاٯب ابط, ٚتكبٝــٌ أٜــازِٜٗ باحملبــ١ ٚايتــٛقري بــ٬ َبايغــ١ ٫ٚ ,ً

 ٚخضٛصٶا يف ا٭َانٔ ٚاجملايؼ ايعا١َ.

ن جيؾس اًمطوًمى هبقئي مزريي وهمػم ممدسمي أماوم اعمعؾاؿ أًمقس مـ إدب 

، وأموم اًمـوس قمؿقمًو، هلذا يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يالطمظ هقئي ضمؾقس ظمصقصوً 

ااًمطالب ذم احلؾؼي وذم اعمجوًمس، ومال  ّٓ قماغم وصاػ إدب، إمَّ و جيؾًاقن إ

اًمًودؾمي مـ وؾموئؾ  يمام شمؼدم ذم اًمقؾمقؾيمؽمسمعلم أو مػؽمؿملم أو متقريملم، 

  ػماضمع.ؾاعمؼصد إول، وم

ذم  اَمً ؾِ ًْ أو إذا ًمؼق مُ  ،اًمٌدء سموًمًالم إذا دظمؾقا اعمجؾس اعمعؾؿُ  ويعقدهؿ

وؾمؾؿ يٌدأ مـ ًمؼقف  وصحٌف اًمطريؼ، ومؼد يمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف

ـْ سموًمًالم، وىمول ًمـو: )) ََلِم.. َبَدأَ  َم (( َوَرُشقفِفِ  َوَجؾَّ  َظزَّ  بِاهللِ َأْوَػ  َؾُفقَ  بِافسَّ

أظمرضمف أمحد، وأسمق داود، وشمورك اًمًالم سمخقؾ يٌخؾ قمغم كػًف سموٕضمر، ومؼد 

 َرَأْيُت  َماىمول اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ًمؾرضمؾ اًمٌخقؾ: ))

ََلمِ  َيْبَخُؾ  افَِّذي إِّلَّ  ِمـَْؽ  َأْبَخُؾ  ُهقَ  ِذيافَّ  (( أظمرضمف اإلموم أمحد، وىمد بِافسَّ
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إرصاد آلكام إػ أحؽام مـ أطمويمؿ اًمًالم ذم يمتوب أؾمؿقتف: ) مجؾيً  ًُ عْ مَجَ 

 (، وهق مطٌقع ومتداول.افسَلم

يمام أكف يـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يعقدهؿ اعمصوومحي ومقام سمقـفؿ اًمٌلم، ومصوومحي 

وىمد أًمػ اإلموم اًمـقوي رؾموًمي  واًمؼقوم ًمؾعؾامء وأسموء وإيموسمر،أظمريـ، 

 ذم اًمؼقوم قمغم وضمف اإليمرام ًمؾعؾامء وأسموء وإيموسمر.

ويرؿمدهؿ ويقضمففؿ إمم شمؼٌقؾ يد اًمعومل واًمصوًمح ومـ يمون مـ آل سمقً 

 أسمك سمـ قمامر ومعـصغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ويمٌػم اًمًـ،  اًمـٌل

 يو شمـح:  ًمف ومؼول ، سمريموسمف قمٌوس اسمـ وملظمذ يقمًو، ريمى صموسمً سمـ زيد أن: قمامر

 هؽذا:  ًمف ومؼول  - وؾمؾؿ قمؾقف وآًمف وصحٌف اهلل صغم -  اهلل رؾمقل قمؿ اسمـ

 ومؼٌؾفو، ، يده وملظمرج ، يدك أركك:  زيد ومؼول ويمؼمائـو، سمعؾامئـو كػعؾ أن أمركو

(( أظمرضمف اسمـ قمًويمر، واعمؼصقد كٌقـو سمقً سملهؾ كػعؾ أن أمركو هؽذا:  ومؼول

مـ ذًمؽ اعمحٌي واًمتقىمػم، ويؽقن يمؾ ذًمؽ مـ همػم مٌوًمغي وٓ همؾق: ٕن 

سمعض اًمطٌوع شمـػر مـ ذًمؽ، وشمؽقن حمؾ آكتؼود مـ سمعض أراء اعمختؾػي 

اًمعومي، ًمؽـ إصؾ ذم ذًمؽ ومؽُماقمك، وظمصقصًو ذم إمويمـ واجلؾًوت 

 صموسمً يمام ذيمركو ىمريًٌو.

إٔ ٜتسضز يف ايعتاب فٝبسأ َع َٔ صسض َٓ٘ خطأ بعدطٙ بـايتًٜٛح ٚاٱؾـاض٠    .20

٫ ايتضطٜح, فإٕ عاز فبايٓضح يف اشب٠ًٛ, فإٕ عاز فبايتضطٜح ٚايعتـاب أَـاّ ,ـريٙ,    



  

   ُح َمَؼاِصِد َحَؾَؼات افتَّْعؾِْقؿ ِؿ افَػَفْقؿ ََشْ   َدَفْقُؾ ادَُعؾِّ

 

145 

ٜٚٓتؿـط بٝـِٓٗ   ثِ بايغطب ٚا٫غتتاب١, فإٕ خاف ع٢ً ايط٬ب إٔ ٜتعًُٛا َٓ٘ ايػـ٤ٛ  

 ايؿط َٓ٘ فًٝبازض بفضً٘ ٚإبعازٙ عِٓٗ بططٜك١ يطٝف١.

اًمتدرج ذم يمؾ رء.. أمر مطؾقب ومرهمى ومقف، ومـ ذًمؽ اًمعتوب، 

ومنذا صدر اخلطل مـ أطمد اًمطالب.. ومؾقًتعؿؾ معف اًمتدرج ذم اًمعتوب، وٓ 

وًمتٍميح، سميٌدأ سموًمشدة واًمغؾظي، ومقزضمره ويـفوه أوٓ سموًمتؾقيح واإلؿمورة ٓ 

وهؽذا يمون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ إذا رأى اخلطل مـ 

يػعؾقن يمذا ويمذا،  َأىْمَقامٍ  سَموُل  َموأطمدهؿ، ومنكف يمون يصعد قمغم اعمـؼم ويؼقل: 

 أو يؼقًمقن يمذا ويمذا، وٓ يٍمح سموؾمؿ أطمد مـفؿ.

اخلؾقة مـ همػم أن يًؿعف أطمد ومنن قمود اعمخطُ  إمم اخلطل.. كصحف ذم 

الب: وذًمؽ طمرصًو مـف قمغم شمؼقيؿ اقمقضموضمف وؾمؽمه، وقمدم إسمراز مـ اًمط

ظمطئف وقمتوسمف أموم إظمقاكف، ومنن قمود.. ومقؽقن اًمـصح سموًمتٍميح، ويعوشمٌف 

أموم أظمريـ: ًمعؾف يرشمدع، ومنن قمود مرة أظمرى.. ومؼد اودى وحيتوج إمم 

ح، وهق اًمذي ٓ يؽن قمظاًم وٓ ُيًقؾ دمًو،  اًميب اخلػقػ اًمغػم مؼمِّ

تجـى اًميب ذم اًمقضمف ومنكف طمرام وىمد هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وًمق

َب  َّل وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ قمـ ذًمؽ، ومؼول: )) (( ُتَؼبِّْح  َوَّل  اْفَقْجفَ  َتَْضِ

 أظمرضمف اإلموم أمحد، ويؽقن مع اًميب آؾمتتوسمي مـ هذا اخلطل، ومقًتتقٌف

سموًمـدم، أو سمصالة اًمـوومؾي شمقسمي إمم اهلل شمعومم، أو يلمره سمٌمء مـ اخلدموت 
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يموًمتـظقػ أو همػمه: ًمتطفػم كػًف، ومنن يمون اًمطوًمى ممـ يتامدى وٓ يٌوزم، 

 ..أن يتعؾؿقا مـف اًمًقء ويـتنم سمقـفؿ اًمنم مـفوظموف اعمعؾؿ قمغم اًمطالب 

ًد إذا أصقى سمُليمؾي.. : ٕن اجلومؾقٌودر سمػصؾف وإسمعوده قمـفؿ سمطريؼي ًمطقػي

السمد مـ ىمطع اًمعضق اعمصوب طمتك ٓ يـتنم اعمرض ذم اجلًؿ يمؾف ومقفؾؽ، وم

وٓ يؽميمف ًمؾشورع: سمؾ حيوول أن جيعؾف ذم مؽون حُيػظ ومقف، يملن يؽؾػف سمؿفؿي 

 ومقفو كػع يموخلدمي مـ أضمؾ اهلل ورؾمقًمف.

 ,اقــ٘إٔ ٜعًِّــِ ايطــ٬ب ٜٚٓــبِٗٗ إٔ ايعًــِ ٜعنــٛ ٜٚتبــاضى بايعُــٌ بــ٘ ٚبإْف  .21

   ٚإفاز٠ إخٛاِْٗ ٚإضؾازِٖ إع َٛاطٔ ا٫غتفاز٠.

يـؼص سموٕظمذ مـف  ءإقمتود اًمـوس سمحؽؿ اًمطٌقعي ومو يشوهدوكف أن اًمٌم

وسموإلظمراج مـف، ًمؽـ اًمعؾؿ قمؽس ذًمؽ، ومؽؾام قمؿؾ اإلكًون وأكػؼ مـ 

هذا اًمعؾؿ وأومود سمف همػمه.. زيمك وكؿك ذًمؽ اًمعؾؿ، ومنن ـموًمى اًمعؾؿ إذا 

إمم اعمراضمعي، واعمراضمعي شمؼقي قمـده اعمعؾقموت وشمزيده مـفو، ؿ.. اطمتوج قمؾَّ 

يمام أهنو شمـػتح ًمف مٌوطمٌ أظمرى شمدقمقه إمم سمحثفو، سمعضفو يـتٍ قمـ أؾمئؾي 

اًمطالب، واًمٌعض أظمر مـ سمعض اإلؿمؽوٓت اًمتل ىمد شمقاضمفف، ومؽؾ 

 ذًمؽ يؽقن ؾمٌٌو ذم زيودة اًمعؾؿ قمـده، واًمتجرسمي ظمػم سمرهون يمام يؼقًمقن.

 تقومقؼ.وسموهلل اًم
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 وسائل المقصد الرابع

  تعًٝل قًٛبِٗ بايسع٠ٛ إع اهلل ٚمحٌ ايسٜٔ ٚايطغاي١ احملُس١ٜ
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 ٚغا٥ٌ املكضس ايطابع

 ٖٚٛ تعًٝل ايكًٛب بايسع٠ٛ إع اهلل ٚمحٌ اهلِ بسٜٔ اهلل

فق اًمغويي اًمؽؼمى مـ يمؾ مو شمؼدم، واًمدقمقة إمم اهلل وفمقػي إكٌقوء وم

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  چ قمؾقفؿ اًمصالة واًمًالم، ىمول اهلل شمعومم: 

 .{٥٠١موسف   }چڈ  ڈ  ژ  ژ

يف ايعٌُ بؿطٜع١ اهلل عظِٝ, بتعطًٝ٘ تٓتؿط ايؿطٚض, ٜٚهجط عظِٝ ٖٚٛ ضنٔ 

ايٛادبات, ٚتٓعٍ املضا٥أ ٚذبٌ ايٓٛا٥أ,  ع٢ً اْتٗاى اسبطَات ٚتغٝٝع ايتذط٤ٟ

ی  چ  ٚتهؿف ايهطٚب ,ٚبايكٝاّ ب٘ ٜٓتؿط اشبري ٚذبٝا ايكًٛب, فتسفع ايب٬ٜا

 :{٢٢١هود: } چجئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب

إلظمراج اًمـوس مـ اًمظؾامت إمم اًمـقر،  اهلل اًمرؾمؾسمعٌ  اًمدقمقةوٕضمؾ 

وهق أمر قمظقؿ جيى أن شمـفض إمي ًمف، وٓ يؽػل ًمف واطمد أو اصمـون: هلذا 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  چ ىمول اهلل شمعومم: 

، وشمرك اًمدقمقة إمم {٥٠٤آل عمفا:  } چں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ 

صغم اهلل قمؾقف وآًمف اهلل ؾمٌى قمظقؿ ًمـزول اًمٌاليو اًمظوهرة واًمٌوـمـي، ىمول 

ـْ  َوَفَتـَْفُقنَّ  بِاْدَْعُروِف، َفَتْلُمُرنَّ وصحٌف وؾمؾؿ: )) َـّ  َأوْ  اْدُـَْؽِر، َظ  َأنْ اهللُ  َفُققِصَؽ

(( أظمرضمف أمحد، َفُؽؿْ  ُيْسَتَجاُب  َؾََل  َتْدُظقَكفُ  ُثؿَّ  ِمـُْف، ِظَؼاًبا َظَؾْقُؽؿْ  َيْبَعَث 

 واًمؽممذي.
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            اخلػمات، وشمًتدومع اًمٌاليو، يؼقل اهلل شمعومم:وسموًمدقمقة إمم اهلل حتصؾ 

، {٥٥٥هود  } چی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حبچ 

ومؼول شمعومم: وأهؾفو مصؾحقن، ومل يؼؾ صوحلقن: ٕن اًمصوًمح ًمـػًف، 

 واعمصؾح ًمـػًف وًمغػمه.

ف٬بس َٔ تعًٝل قًٛب ايط٬ب بٗصٙ امل١ُٗ ايعظ١ُٝ, ٚسطصِٗ ع٢ً ْفع املػـًُني,  

ٚإْكـاش ٚتعًـِٝ ٚتٛدٝـ٘ َـٔ قـسضٚا َـا اغـتطاعٛا إع شيـو غـب٬ٝ,           ,ٚتبًٝغ زعـ٠ٛ اهلل 

َػتٓفسٜٔ يف شيو ايطاق١ ٚايفهط, ٚإ٫ فهِ َٔ َتعًِ أخص سظّا َٔ ايعًِ ٚاملعطف١ ثِ 

ِٸ يـ٘ يف ْفـع ٫ٚ إْكـاش ٫ٚ تعًـِٝ, فًـِ ٜٗـسٹ اهلل بـ٘ أسـسّا يعـسّ              عاش بـني ايٓـاؽ ٫ ٖـ

ا ,فٌ َع ايغافًني ٚهلـا َـع اي٬ٖـني, فهـإ َـا عًـِ سذـ١ّ        سطص٘ ٖٛ ع٢ً شيو, بٌ ضمب

 .٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل ايعًٞ ايعظِٝ ,عًٝ٘

ومؾق  وإكام يتعؾؿ اًمطوًمى اًمعؾؿ ًمقعؾؿ سمف همػمه، وًمقـنمه ذم ؿمتك اعمعؿقرة،

ؾمقضقع، صمؿ  ن اًمعؾؿ أوًٓ ؾؿ ومل يعؾؿ، ومل يـنم اًمعؾؿ.. ومنيمؾ ـموًمى شمعيمون 

دهو إن يماون أهاؾ اًمعاؿ ذم ومتاقر قماـ ذًماؽ، ؿمامـ اًمذي ؾماققضمف إماي وير

ومقـٌغل قمغم اعمعؾؿ همرس هذا اعمعـك ذم ىمؾاقب اعمتعؾؿالم مـاذ اًماـشء، طمتاك 

أن اهلل شمعاومم  اً يؽؼموا ويؽؼم معفؿ اهلؿ ًمؾديـ، ويمػاك اًمؼاوئؿ سموًمادقمقة ومخار

چ  چ  ڇ  چ جمد وقمظؿ هذا اًمشلن،  وضمعؾاف إطمًاـ، ومؼاول شمعاومم: 

 .{٥٥فصهث  } چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  

 َٓٗا:  ,ثِ يًكٝاّ بٗا ٚغا٥ٌ ,ٚ يًتٛدٝ٘ هلصٙ امل١ُٗ
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ــٛي٘     .1 ــٔ اهلل ٚضغ ــو ع ــا ٚضز يف شي ــطزاز َ ــط ٚت ــ٘   تهطٜ ــ٢ آي ــ٘ ٚعً ــ٢ً اهلل عًٝ ص

يػـٝسْا   (ايسع٠ٛ ايتاَـ١ )ٚايػًف ايضاحل, ٜٚٓبغٞ ا٫عتٓا٤ مبكس١َ نتاب  ٚصشب٘ 

 اٱَاّ اسبساز ٚتأًَٗا يهٌ َٔ ٜتُهٔ َٔ ايكطا٠٤ يف ايهتأ.

هلاؿ حلؿاؾ هاذا اهلاؿ، وشمؽاقن هاذه إظمٌاور  ًمتؽقن هذه إظمٌور داومعوً 

 يمشحـ هلؿؿ ىمؾقهبؿ ًمؾدقمقة إمم اهلل.

و وذيمر ؿمقخـو كػعـو اهلل سمف آقمتـوء سمؿؼدمي يمتوب )اًمدقمقة اًمتومي(  ًمًقدك

وشملمؾفو: وذًمؽ عمو طمقشمف ماـ اؾماس قمظقؿاي  احلداداإلموم قمٌداهلل سمـ قمؾقي 

ذم ـمريؼ اًمدقمقة إمم اهلل، واًمؽمهمقى ومقفو، ومفل ضمومعي يمومؾي ذم جمول اًمادقمقة 

ن ماو كحتوضماف اًمقاقم ذم أإمم اهلل، ورهمؿ أن شملًمقػفو يمون ىمٌاؾ صمالصمامئاي ؾماـي إٓ 

 اهلل جمول اًمدقمقة إمم اهلل ومنكـو كجده ومقفو، وضمعؾ اعمؼدمي ذم مػفقم اًمدقمقة إمم

ومفومفو، ويمقػقي اًمؼقوم هبو، وظمطر اإلمهول هلو، وإوهوم اًمتل شمثاٌط وشمصاد 

وىمد كؼؾ ؿمقخـو كػعـو اهلل سمف ذم مؼدمي هذه اعمؼوصد ضمزءًا قمـ اًمدقمقة إمم اهلل، 

 .مفاًم مـفو

ايتصنري بعظُت٘ ٚأْ٘ َُٗـ١ ا٭ْبٝـا٤ ٚاملطغـًني ٚإٔ َـساض صـ٬ح ا٭َـ١ عًٝـ٘,         .2

 سا٥ٗا تطن٘.ٚأغاؽ ب٬ٜاٖا ٚتػًط أع

أي: اًمتذيمػم سمعظؿي هذا إمر، وهذا اعمؼصد اًمًومل، وأكف مفؿي إكٌقوء يمام 

وسمؽميمف يظفر اًمػًود، يمام أؾمؾػـو، ىمول  شمؼدم ذيمر ذًمؽ ىمريًٌو، وسمف شمصؾح إمي
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اإلموم احلداد ذم يمتوسمف ))اًمدقمقة اًمتومي((: ))وموًمدقموء إمم اهلل وإمم ؾمٌقؾف 

وديـف وـموقمتف.. وصػ إكٌقوء واعمرؾمؾلم ودأهبؿ، وسمف وًمف سمعثفؿ اهلل 

وفؿ، وقمغم ذًمؽ اشمٌعفؿ واىمتدى  وأمرهؿ وأوصوهؿ، وقمؾقف طمثَّفؿ وطمرَّ

  مـ قمٌود اهلل اعمممـلم، ء اًمعومؾلم وإوًمقوء اًمصوحللمهبؿ ورصمتفؿ مـ اًمعؾام

ومؾؿ يزاًمقا قمغم يمؾ طمول، وذم يمؾ زمون وطملم يدقمقن اًمـوس إمم ؾمٌقؾ اهلل 

وـموقمتف سملىمقاهلؿ وأومعوهلؿ قمغم همويي مـ اًمتشؿػم واجلد ذم ذًمؽ: اسمتغوًء 

اهلل وؿمػؼي قمغم قمٌود اهلل، ورهمٌي ذم صمقاب اهلل، واىمتداًء سمرؾمقل عمرووة اهلل، 

ـْ صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، وىمد ىمول قمؾقف اًمصالة واًمًالم: ))  َم

انَ  ..ُهًدى إَِػ  َدَظا ـْ  َففُ  ـَ ـْ  ُأُجقرِ  ِمْثُؾ  آْلَْجرِ  ِم َبَعفُ  َم ـْ  َذفَِؽ  َيـُْؼُص  َّل  اتَّ  ِم

ـْ  ،َصْقًئا ُأُجقِرِهؿْ  انَ  ..َضََلَفةٍ  إَِػ  َدَظا َوَم ـْ  َظَؾْقفِ  ـَ ْثؿِ  ِم ـْ  آَثامِ  ِمْثُؾ  اْْلِ  َتبَِعفُ  َم

ـْ  َذفَِؽ  َيـُْؼُص  َّل  وىمد ىمول قمؾقف اًمصالة واًمًالم:  ، ((َصْقًئا آَثاِمِفؿْ  ِم

الِّ )) ْرِ  َظَذ  افدَّ َػاِظؾِفِ  اخْلَ  .((ـَ

ومو ورد مـ أيوت وإظمٌور وأصمور ذم آمر سموًمدقموء إمم اهلل وإمم ؾمٌقؾف، 

 وذم ومضؾ ذًمؽ، يمثػمة ؿمفػمة.

ويُمؾ  مو ورد ذم ومضؾ كنم اًمعؾؿ وشمعؾؿف، وذم ومضؾ اًمققمظ واًمتذيمػم: سمؾ 

وذم ومضؾ اجلفود ذم ؾمٌقؾ اهلل،  وإمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر.. داظمؾ 

                                                 

 أظمرضمف مًؾؿ. (1)

 أظمرضمف أمحد، واًمؽممذي. (2)



  

   ُح َمَؼاِصِد َحَؾَؼات افتَّْعؾِْقؿ ِؿ افَػَفْقؿ ََشْ   َدَفْقُؾ ادَُعؾِّ

 

153 

شمعومم وإمم ؾمٌقؾف: ومنن مجقع ذًمؽ مـ أكقاقمف  ومـدرج ذم ومضؾ اًمدقموء إمم اهلل

 وأىمًومف((اها.

غــٍٛ اهلل صــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚآيــ٘ ٚغــًِ يف  زضاغــ١ ايػــري٠ ايٓبٜٛــ١ َٚــا ٫قــاٙ ض  .3

 ايتبًٝغ, َٚا عاْاٙ أصشاب٘ ٚتابعِٖٛ بإسػإ يف غبٌٝ شيو.

،  وشمذيمردراؾمي شمٌٍّم  ـو قمغم اًمؼقوم هبذه اعمفؿي دراؾمي اًمًػمة اًمـٌقييـويعق

صمؿ يعؾؿفو ًمؾطالب، وظمصقصًو  سمتؿعـ أوًٓ،  ومقـٌغل ًمؾؿعؾؿ أن يؼرأهو

اعمقاىمػ اًمتل ٓىمك ومقفو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ اًمتعى 

اًمٌالغ، ويمذا مو قموكوه هذا وإذى مـ أضمؾ شمٌؾقغ ديـ اهلل، وصؼمه مـ أضمؾ 

أصحوسمف وشموسمعقهؿ سمنطمًون مـ شمعى وقمـوء مـ أضمؾ هذا اًمديـ، وصؼمهؿ 

واوحًو ؾمفاًل: ٕن مـ قمرف هذا.. هون  قمغم ذًمؽ طمتك أوصؾقا إًمقـو اًمديـ

قمؾقف أن يٌذل مـ أضمؾ اهلل، وظمصقصًو أكـو مل كعوين مثؾفؿ، وشمقضمد قمـدكو مـ 

ي قمؾقـو طمج هاًمقؾموئؾ اًمتل كًتعلم هبو قمغم اًمتٌؾقغ مو ٓ يقضمد قمـدهؿ، وهذ

 إن مل كؼؿ هبو طمؼ اًمؼقوم.

اًمتعومؾ مع كـو سمدراؾمتـو ًمؾًػمة اًمـٌقيي كتعؾؿ مـ مقاىمػف يمقػقي أيمام  

اعمقاىمػ، وـمريؼ اًمدقمقة إمم اهلل، وكتعؾؿ مـف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف 

اًمتلمؾ ذم ؾمػمشمف ًمـعرف إمم وؾمؾؿ اًمصؼم قمغم إذى مـ أضمؾ اهلل، ومـحتوج 
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يمقػ يمون حتؿؾف، ويمقػ يمون شمعومؾف، ًمـعؾؿ أن مـ أقمظؿ احلؽؿ اإلهلقي ذم 

                    ، يؼقل اهلل شمٌورك وشمعومم: وضمقدكو ذم هذه احلقوة أن ُكختؼم اظمتٌورًا طمًـوً 

 .{١انمهك  } چٺ   ٺ   ٺ    ٿ  چ

أخص تضٛض صشٝح عـٔ ٚاقـع املػـًُني ٚاعـططاضِٖ إع إٔ ٜعـٛز ٜٚكـّٛ ٜٚكـ٣ٛ         .4

 سؼټ ايسع٠ٛ ع٢ً بضري٠ بِٝٓٗ ٜٚٓتؿط يف ا٭قطاض.

ومؿـ مفوم اعمعؾؿ أن يعطل اًمطالب شمصقرًا صحقحًو قمام يعقشف 

قا مـ ىِمٌؾ أقمداء اهلل، طمتك اًمققم مـ سمُ اعمًؾؿقن  عد قمـ اهلل، وأهنؿ هُمش 

وا، وشمػرىمقا واظمتؾػقا، وصوروا اؾمُتْتٌِعقا، ومضقعقا وأمهؾقا، وسمّدًمقا وهمػّم 

حمؾ شملصمر سموإلقمالم اًمضول اًمذي أكًوهؿ رهبؿ وشمعى كٌقفؿ، وؾمفره اًمؾقوزم 

، وًمـ يؽقن اًمطقال مـ أضمؾفؿ، ومفؿ ذم أمس احلوضمي إمم أن يعقدوا إمم اهلل

ذًمؽ إٓ سموًمدقمقة إمم اهلل، ووضمقد دقموة صودىملم مٌؾغلم قمـ ؾمقد إكٌقوء 

واعمرؾمؾلم صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، مفؿتفؿ إرضموقمفؿ إمم ضمودة 

اًمصقاب، وهمرس طمس وهؿ اًمدقمقة ومقفؿ ًمقـتنم اخلػم ذم إىمطور، ممصمريـ 

ر مع اًمقاىمع ذم هٌطف.. ودا متلصمريـ سمف، أمو ًمق شملصمر اًمداقمل ذم واىمعفؿ، همػم

 ومال يًؿك داقمقًو إمم اهلل، سمؾ هق داقمل إمم ذًمؽ اًمقاىمع وهٌطف.

 اًمزمونىمول اإلموم احلداد: ))وىمد همؾى اجلفؾ، واؾمتقمم قمغم أهؾ هذا 

ٕيمثر ٓ ااًمزء طموًمف، وَذَهى هبؿ يُمؾَّ مذهى: طمتك صور اًمؽثػم مـفؿ أو 
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سمؤظمرة واعمصػم إمم اهلل يمقػ هق، يعؾؿ وٓ يدري احلؼ واًمديـ مو هق، وٓ 

 ومصورت شمؾؽ سمؾقي قمظقؿي قمّؿ رضُرهو اجلفوَل واًمعؾؿ، واًمعوم واخلوص.

ومؾقس سمخػل،: ٕكف ىمد أووع سمًٌٌفو مو ومرض  ..وملّمو شمير اجلوهؾ هبو

 ف وشمعؾؿ أطمؽومف.مـ معرومي ديـ اهلل قمؾقف

عؾقؿف ومؾتؼصػمه ذم اًمدقموء إمم ؾمٌقؾ اهلل، وشم ..وأمو شمير اًمعومل هبو

طمويمؿ ديـف مع اؽـف مـ ذًمؽ، ومنذا صور اجلفؾ أاًمـوس مو جيفؾقن مـ 

ٌَُف مـ قمؾؿ اًمديـ.. سمحقٌ  ٓ يعؾؿقن وضمقَب ـمؾِى مو ومرض اهلل قمؾقف ـَمَؾ

وضمى قمغم اًمعؾامء شمعريػفؿ سمذًمؽ، وطمُرم قمؾقفؿ اًمًؽقت قمـف، ومل 

يؽقن  يعذرهؿ اهلل ذم شمرك اسمتداء اجلفول سموًمتعريػ، واًمتعؾقؿ ًمؾجوهؾ اًمذي

 عؾامء ذم ذًمؽ ؿمغؾ ؿموهمؾ قمـ يمثػم مـ مفامهتؿ.ؾهذا وصػف، وًم

واقمؾؿ أن ذم اإلؾمالم ومؽمات، واًمـوس اًمققم ذم سمعضفو: إذ ىمد صور يمثػم 

مو ومرض اهلل قمؾقفؿ مـ ـموقمتف، ممـ شمشتؿؾ قمؾقف دائرة اإلؾمالم ٓ يعؾؿقن 

م قمؾقفؿ مـ معصقتف،  ؿ ذًمؽ قمؾقفؿ وٓ يعؾؿقن سمقضمقب ـمؾِى قمؾومو طَمرَّ

ومؿتك يـتفضقن ًمذًمؽ، ويلظمذون ذم ـمؾٌف وهؿ ٓ يعؾؿقن صمؿ اًمعؿؾ سمف، 

سمقضمقب ذًمؽ قمؾقفؿ؟ ومتعقـً اعمطوًمٌي قمغم أهؾ اًمعؾؿ واًمدقمقة إمم اهلل ذم 
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ومقهؿ، سملن طمؼفؿ وحيثقهؿ قمغم ـمؾٌف اسمتداء سمقضمقب ذًمؽ قمؾقفؿ،  يعرِّ

 اًمطؾى واًمتعرف(( اها. فمـ .. ٓ يؿؽـمـفؿ: ومنن مـ ٓ يعرف وٓ يعؾؿ

وًمقالطمظ اعمعؾؿ مع يمؾ ذًمؽ همرس اًمرمحي ذم ىمؾقب اعمتعؾؿلم ًمألمي، 

ومنن مـ اخلطل اًمذي وىمع ذم اًمٌعض.. أكف يمثػمًا مو يذيمر ًمؾؿتعؾؿلم طمول 

إمي وسمعدهؿ قمـ اهلل سمطريؼي األ ىمؾقهبؿ همقضًو ويمرهو قمغم إمي، 

إمي سمـظرة قمقضموء، طمتك هُمرس ذم ىمؾقب سمعضفؿ أن همٓء إمم  ويـظرون

اًمتؽػػم واًمتػجػم يًتحؼقن اًمؼتؾ ٕهنؿ واىمعقن ذم اًمذكقب، ومظفر 

مي، ويمؾ ذًمؽ سمًٌى أمثول همٓء اًمذيـ ٓ يػؼفقن قمـ واإلرهوب ذم إ

دقمقة احلٌقى صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ؿمقئًو، ومؿفؿي آكٌقوء إكؼوذ 

 ور، ٓ إرؾموهلؿ هلو.اًمـوس مـ اًمـ

تفِٗٝ ايط٬ب ع٢ً إٔ ايسع٠ٛ ٫ تٓشضط يف ٚعظ ٚإيكـا٤ نًُـات ٚخطـأ, بـٌ      .5

نٌ تًو َٔ ل١ً ٚغا٥ًٗا, ٚايسع٠ٛ إعُاٍ ايفهط يف إْكـاش ايٓـاؽ َـٔ ايبعـس ٚايغفًـ١      

إع ايكطب ٚايصنط مبدتًف ايٛغا٥ٌ ٚأْٛايف ا٭غـباب, ٚايعُـٌ بـصيو َـع اٱخـ٬ظ هلل      

 ٚقضس ٚدٗ٘ ايهطِٜ.

يظـ اًمٌعض طمقـام يًؿع ًمػظ اًمدقمقة إمم اهلل أن اعمراد هبو اًمققمظ 

واًمتذيمػم ذم اعمًوضمد واعمحوومؾ، وًمقس هذه هل اًمدقمقة ومؼط، إكام هذه مجؾي 
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رىمك مـ هذا، ومفل إقمامل اًمػؽر أمـ وؾموئؾفو، أمو مػفقم اًمدقمقة إمم اهلل ومفق 

ًمذيمر ًمف، سمغض ذم إكؼوذ اًمـوس مـ اًمٌعد واًمغػؾي قمـ اهلل إمم اًمؼرب مـف وا

اًمـظر قمـ اًمقؾموئؾ دام أهنو مٌوطمي، وموًمقؾموئؾ شمتعدد، واعمؼصد واطمد، 

ومثؾف اعمؿثؾ، ومثؾف صوطمى وموعمـشد مثاًل هق داقمل إمم اهلل أن ومؼف مفؿتف، 

، ومثؾف احلورس، وهؽذا: ٕن أهؿ مو ذم إمر هق اًمعؿؾ سمنظمالص احلرومي

دقمقة إمم اهلل ذم ؼقوم سموًمهلل وىمصد وضمفف اًمؽريؿ، ومٌذًمؽ يًتطقع اإلكًون اًم

ذم مفؿتف ووفمقػتف اًمتل هق ومقفو دون اًمتخكم قمـفو، ومؼط أي مؽون يمون، و

قمؾقف أن حيًـ اعمؼصد، وأن يقضمففو شمقضمقفًو صحقحًو، ومتظفر صمؿرهتو سمعد 

 ذًمؽ، وىمد يمصمر اعمـشد واعمؿثؾ أيمثر مـ اًمقاقمظ ذم يمثػم مـ إطمقون.

يع٬قـ١ ايطٝبـ١, ٚبـصٍ املعـطٚف     َٚٔ أقـ٣ٛ ٚغـا٥ًٗا ايتعـطف ٚعكـس ايضـ١ً ٚا      .6

 ٚاٱسػإ, ٚايطفل ٚايتعاٚض, ٚإٖسا٤ ايهتأ ايٓافع١ ٚا٭ؾطط١ ايطٝب١.

ومؿـ مل شمؽـ ًمف قمالىمي سموًمـوس، أو يموكً قمالىمتف هبؿ قمالىمي شمشوؤمقي، 

وأهنؿ سمعقدون قمـ اهلل.. يمقػ ؾمقـؼذهؿ مـ اًمـور، ومالسمد أن شمؽقن ًمؾداقمل 

ي ىمقيي ًمـنم اخلػم ومقفؿ، وحيصؾ إمم اهلل طمًـ صؾي سموعمجتؿع، ومفل وؾمقؾ

ذًمؽ سمؿشوريمتفؿ أومراطمفؿ وأطمزاهنؿ يمام شمؼدم، وسمذل اعمعروف هلؿ قمغم ىمدر 

اعمًتطوع، وًمق سموًمؽؾؿي اًمطقٌي، واًمـظر إًمقفؿ سمعلم اًمرمحي، واًمرومؼ ذم دقمقهتؿ 

ْ وإصالطمفؿ، ومنن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ يؼقل: ))  َيْدُخْؾ  َل
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ْؾُؼ  ٍء.. ِف  افرِّ ْ  َزاَكُف، إِّلَّ  يَشْ ـْ  ُيـَْزعْ  َوَل ٍء.. ِم (( أظمرضمف مًؾؿ َصاَكفُ  إِّلَّ  يَشْ

ـْ ))وأمحد، ويؼقل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحقف وؾمؾؿ:  َرمْ  َم ْؾَؼ.. ُُيْ َرمْ  افرِّ  ُُيْ

ْرَ  ((أظمرضمف مًؾؿ، وأمحد، واحلؼ شمٌورك وشمعومم حيى اًمرومؼ وجيوزي اخْلَ

ْؾَؼ، ُُيِبُّ  َرؾِقٌؼ  اهللََّ إِنَّ )) آًمف وصحقف وؾمؾؿ:صغم اهلل قمؾقف وقمؾقف، يؼقل   افرِّ

ْؾِؼ  َظَذ  َوُيْعطِل أظمرضمف مًؾؿ، وأمحد، ويؼقل  ((اْفُعـِْػ  َظَذ  ُيْعطِل َّل  َما افرِّ

 َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللََّ إِنَّ )) صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحقف وؾمؾؿ ذم احلديٌ أظمر:

ْؾَؼ  ُُيِبُّ  فِ  آْلَْمرِ  ِف  افرِّ ؾِّ أظمرضمف اًمٌخوري، ومًؾؿ، ووضمقد اًمرومؼ قمـد  ((ـُ

صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحقف اًمشخص قمالمي قمغم إرادة اخلػمة مـ اهلل ًمف، ىمول 

ا َبْقٍت  بَِلْهؾِ  َوَجؾَّ  َظزَّ اهللُ  َأَرادَ  إَِذا: ))وؾمؾؿ ْؾَؼ  َظَؾْقِفؿْ  َأْدَخَؾ  َخْرً  ((افرِّ

 قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ عمـ أظمرضمف اإلموم أمحد، وىمد دقمو اًمـٌل صغم اهلل

وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ دقمو قمغم مـ ؿمؼ  قمؾقف   رومؼ سموٕمي، يمام أكف صغم اهلل

ُفؿَّ قمؾقفو، ومؼول: )) ـْ  افؾَّ ـْ  َوِلَ  َم تِل َأْمرِ  ِم  َؾاْصُؼْؼ  ..َظَؾْقِفؿْ  َؾَشؼَّ  ،َصْقًئا ُأمَّ

ـْ  ،َظَؾْقفِ  ـْ  َوِلَ  َوَم تِل َأْمرِ  ِم (( أظمرضمف مًؾؿ، بِفِ  َؾاْرُؾْؼ  ..ِِبِؿْ  َؾَرَؾَؼ  ،َصْقًئا ُأمَّ

 وأمحد.

أن حيًـ اًمتزاور ًمألظمريـ، مع إهداء  يمام شمؼدم ويـٌغل ًمؾداقمل إمم اهلل

 شمفاًمؽتى واعمًؿققموت اًمـوومعي: ًمتحصؾ هلؿ هبو آؾمتػودة، وٓ شمؽقن زيور

 جمرد اهلذيون دون كػع.
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ٜٚبـسأ بإيكـا٤ ا٭سازٜـح أ٫ّٚ, ثـِ ٜتعـٛز قبـٌ        ,ايتسضٜأ ع٢ً إيكا٤ ايهًُـات  .7

إيكا٤ اسبسٜح ا٫بتسا٤ باسبُس ٚايجٓا٤ ٚايض٠٬ ٚايػـ٬ّ عًـ٢ غـٝسْا ضغـٍٛ اهلل ٚآيـ٘      

ٚأصشاب٘ ٚتابعِٝٗ بإسػإ, ٚخيتِ بايسعا٤ ٚايضـ٠٬ ٚايػـ٬ّ عًـ٢ ضغـٍٛ اهلل ٚآيـ٘      

ٜٓاغـأ  ٚصشب٘, ثِ ٜتعٛز تٓـاٍٚ ؾـ٤ٞ َـٔ ؾـطح اسبـسٜح عكبـ٘, ثـِ ٜغـٝف شنـط َـا           

 َٛعٛيف اسبسٜح َٔ اٯٜات قبً٘ ٚاٯثاض ٚا٭ؾعاض ٚايكضط بعسٙ.

شمدريى اًمطالب قمغم إًمؼوء اًمؽؾامت أمر مفؿ ضمدًا: ٕن اًمقؾموئؾ 

إظمرى اًمتل ذيمراكوه ًمؾدقمقة إمم اهلل هل ؾمفؾي قمؾقفؿ، وٓ جيدون مشؼي ذم 

 حتؼقؼفو، سمخالف اًمققمظ واإلرؿمود واًمتذيمػم، وموًمؽثػم هيوسمف، هلذا يمون قمغم

أوًٓ سمنًمؼوء إطموديٌ أموم إظمقاكف  اعمعؾؿ أن يدرهبؿ قمؾقف، ومقٌدأ اًمطوًمُى 

اًمطالب، صمؿ ذم سمعض اعمجومع اًمتل ٓ يؽثر ومقفو احلورضون، صمؿ ذم اجلومع 

إيمؼم، صمؿ سمعد ذًمؽ يتعقد ىمٌؾ إًمؼوء احلديٌ أن يٌتدئ سموحلؿدًمي واًمثـوء قمغم 

اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف  اهلل واًمصالة واًمًالم قمغم ؾمقدكو رؾمقل اهلل صغم

وؾمؾؿ، وخيتؿ سموًمدقموء واًمصالة واًمًالم قمؾقف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف 

وؾمؾؿ، ومفذه هل اًمٌدايي اًمتل يٌدأ هبو طمتك يتعقد قمؾقفو، صمؿ يتعقد شمـوول 

رء مـ ذح احلديٌ اًمذي يذيمره، مع إووومي سمعض أيوت اًمؼرآكقي 

ديٌ، ومقؼدم اًمؼرآن أوًٓ صمؿ اعمـوؾمٌي ًمؾؿقوقع، وشمؽقن أيوت ىمٌؾ ذيمر احل

احلديٌ، صمؿ ؿمقئًو مـ أصمور وإؿمعور واًمؼصص اعمـوؾمٌي ًمؾؿقوقع، ويعقـف 
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اعمعؾؿ ذم اًمٌدايي قمغم إقمداد يمؾ ذًمؽ، ويالطمظف ذم إًمؼوءه وذيمره ًمميوت 

وإطموديٌ، ومقثـل قمؾقف سمعد آكتفوء عمو أطمًـ ومقف: شمشجقعًو ًمف، ويصحح ًمف 

 مو حيتوج إمم شمصحقحف.

٬ٝسظ يف نٌ َا تكسّ يف ايٛغ١ًٝ ايػابع١ ضفع ايضٛت, ٚايتـأْٞ, ٚايٓظـط   ٚي .8

 إع ٚدٛٙ اسباعطٜٔ بايطمح١ ٚاحملب١ ٚايتٛقري.

إمم طماد يًاؿعف  ققضمفف اعمعؾاؿ ىمٌاؾ اًمٌادء ذم اإلًمؼاوء إمم روماع اًمصاقتوم

، واًمتاالين واًمـظاار إمم وضمااقه احلااورضيـ سموًمرمحااي واعمحٌااي مجقااع احلااورضيـ

ذًمؽ عماو وىماع مـاف واًمتقىمػم، صمؿ يالطمظ ذًمؽ قمؾقف أصمـوء اإلًمؼوء، ومققضمفف سمعد 

عتدًٓ ومقام أطمًـ ومقاف يماام أؾماؾػـو: ٕن شمـوء طمًـًو م ـل قمؾقفمـ اًمتؼصػم، ويث

اًمتعجااؾ ذم إًمؼااوء ؾمااٌى ًمالرشمٌااوك وًمتشااتقً أومفااوم اًمًااومعلم، وظمػااض 

ذم  قت ؾمااٌى ًمعاادم إيصااول اعمعؾقمااي إمم اعمتؾؼقاالم، وىمااد يؽااقن ؾمااٌٌوً اًمصاا

 شمـػػمهؿ وظمروضمفؿ.

ــسعٛتِٗ         .9 ــطض ب ــ٘ َتع ــ٘, ٚأْ ــري َٓ ــاَعني خ ــتهًِ إٔ ايػ ــِ ٚامل ــس املعً إٔ ٜعتك

يٓفشات ضب٘ ٌْٚٝ زعٛاتِٗ ْٚظطاتِٗ ٚبطنتِٗ ٚؾـفاع١ ايؿـافعني َـِٓٗ يف اٯخـط٠,     

٫ ٜـسضٟ خبامتـ١ ايهـافط ٚايعاصـٞ فهٝـف      ٚشيو ,ٝأٷ ٚغطٌّ أخفاٙ اهلل يف عبـازٙ, ٖٚـٛ   

ٓټ٘ بـامل٪َٔ ٚايطـا٥ع ٚايضـاحل, فًٝـتعًِ غـ٤ٛ ايظـٔ بٓفػـ٘ ٚاتٗاَٗـا ٚسػـٔ ايظـٔ            ظ

 بايٓاؽ, فبصيو تعنٛ ايسع٠ٛ ٚتُٓٛ ٚتجُط.
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مع اهلل، وشمزيمقي اًمـػس إمورة  إدب مـ أسمقابوهذا سموب قمظقؿ 

واعمقضمف أن اًمًومعلم وهق أن يعتؼد اعمتؽؾؿ واًمـوصح سموًمًقء وقمالضمفو، 

مـف قمـد اهلل، وأكف سمدقمقهتؿ وشمقضمقففؿ إكام هق كوىمؾ هلؿ مو ضموء سمف  اً ظمػم

إمم  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، وسمذًمؽ يؽقن متعرووً 

 وؿمػوقمي اًمشوومعلم ،وسمريمتفؿ ،وكظراهتؿ ،وكقؾ دقمقاهتؿ كػحوت اهلل شمعومم،

يمف كظرة صوًمح ، أو دقمقة وزم مـفؿ، مـفؿ ذم أظمرة، ومام يدريف ًمعؾ أن شمدر

ومقًعد هبو ؾمعودة إسمد، وٓ يعتؼد كؼص أطمد مـفؿ: ٕن ذًمؽ همقى أظمػوه 

اهلل ذم قمٌوده، وموًمعٌد ٓ يدري سمخواي اًمؽوومر واًمعويص، ومؽقػ سمخواي اعمممـ 

ؿموومعًو ًمف  اًمصوًمح، ومؾعؾ اًمؽوومر أن يًؾؿ ويعؾق ىمدره قمـد اهلل، وًمعؾف يؽقن

 اهلل، ومؽؿ مـ متؽؾؿ ذم سمريمي ؾمومع.يقم اًمؼقومي قمـد 

وموًمصودق ذم اًمدقمقة هق مـ يزء اًمظـ سمـػًف ويتفؿفو، وحيًـ اًمظـ 

وشمظفر صمامرهو وآصمورهو، أمو اعمغرور  قمقة وشمـؿقسمؤظمريـ، ومٌذًمؽ شمزيمق اًمد

أكف اًمـوصح هلؿ ومفق مؼدم قمؾقفؿ.. ًمذي يظـ كػًف أكف أومضؾ مـ همػمه، وا

 يؽقن ًمدقمقشمف أصمرًا.ومفق يردي كػًف ذم اعمفوًمؽ، وٓ 

َٚٔ أق٣ٛ ٚغا٥ٌ اغتُطاض ايسع٠ٛ املؿـطف١ عًـ٢ ٚدٗٗـا ايضـشٝح إٔ ٫ ٜضـسِّم       .10

ٜٴكاٍ َٔ ايجٓا٤ عًٝ٘ ٫ٚ ٜطنٔ إيٝ٘, ٚإٔ ٜكُـع ايـٓفؼ عـٔ ضببـ١ املٓعيـ١ يف قًـٛب        َا 

ٕٸ هلا سكـّا عًـ٢ َـٔ اغـتُعٛا إيٝـ٘ أٚ اْتفعـٛا        اشبًل ْٚفٛش ايه١ًُ فِٝٗ, ٚعٔ إٔ تط٣ أ

ٔٳ إؾـاضت٘ إع ,ـري شيــو, فـإٕ ٖــصٙ       بـ٘, بـإٔ ٜٓكــ   ازٚا يـ٘ أٚ ٜهْٛـٛا ذبــت تضـطټف٘ ٚضٖــ
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ا٭َٛض تػطيف إع ايٓفؼ حبهِ طبٝعتٗا فـإشا ضغـدت فٝٗـا اختًطـت ايـسع٠ٛ بايـسع٣ٛ       

ٚاهلس٣ باهل٣ٛ, ٚتعطقٌ غري ايسع٠ٛ ع٢ً ٚدٗٗا, فًٝشصض ايساعٞ ٚيٝكطع َاز٠ تًو 

٪َٔ بــاهلل ٜٗــسٹ قًبــ٘( )َٚــٔ  ا٭ساغــٝؼ ٚايؿــعٛض َــٔ أٍٚ ٚضٚزٖــا عًــ٢ قًبــ٘ )َٚــٔ ٜــ  

ٟٳ إع صطاا َػتكِٝ(. ٖٴس  ٜعتضِ باهلل فكس 

اًمـوس يـظرون ذم اًمغوًمى إمم اًمدقموة إمم اهلل سمحًـ اًمظـ، ويعتؼدون 

هذا اًمثـوء ىمد يـػع صوطمٌف وىمد ييه، وومقفؿ اًمصالح، ومقثـقن قمؾقفؿ ظمػمًا، 

واًمذم، ومفق يـػع اًمذي ٓ يؿقؾ إًمقف وٓ يػرح سمف، ويًتقي قمـده اعمدح 

، أي: يؼػ قمـده، ومتؿقؾ كػًف إمم إًمقف ويي اًمذي يػرح سموًمثـوء ويريمـ

ضمؾ رب اًمـوس، اعمؽوكي قمـد اًمـوس، ومتؽقن دقمقشمف مـ أضمؾ اًمـوس ٓ مـ أ

محؼ سمف ىمد ٓ يًتحؼف، ومفق أمحؼ ، وإرهمؿ أن هذا اًمثـوء اًمذي يثـقن قمؾقف 

ف اًمعومل واًمقزم هق مـ يؽمك يؼلم مو قمـده ًمظـ مو قمـد اًمـوس، ومقؼقًمقن ًم

واًمصوًمح، ومقصدىمفؿ، وهق متقؼـ سمداظمؾف أكف ًمقس سمعومل وٓ وزم وٓ صوًمح، 

ومًٌحون اهلل، ومقـٌغل ًمؾداقمل اًمصودق أن يؼؿع اًمـػس قمـ حمٌي اعمـزًمي قمـد 

اًمـوس، وًمقطؾى اعمـزًمي قمـد رب اًمـوس، وأن ٓ يرى ًمـػًف طمؼًو قمغم مـ 

إمم اًمدقمقة إمم اهلل يرى  ـتًٌقنو اكتػعقا سمف، ومنن سمعض مـ ياؾمتؿعقا إًمقف ا

قمغم مـ اكتػعقا سمف و سمنرؿموده أن يـؼودوا ًمف، وأن يؽقن ـمقع أمره،  طمؼًمف  نأ

وحتً شمٍمومف، ومفذه قمالمي قمغم قمدم اًمصدق مع اهلل: ٕن اًمصودق مع اهلل 
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هق مـ يدقمق اخلؾؼ إمم اهلل ٓ إمم كػًف، وإذا اردت أهيو اًمداقمل أن هتؼم 

إمم مـ دقمقشمف وىمرسمتف وأكؼذشمف إذا ذهى قمـد همػمك،  صدىمؽ ذم ذًمؽ.. وموكظر

وارشمٌط سمغػمك، هؾ شمتحرك كػًؽ سموٓقمؽماض قمؾقف أم ٓ؟ ومنن حتريمً 

اًمـػس.. وملكً همػم صودق مع اهلل، وإن مل شمتحرك.. وموقمؾؿ أكؽ داقمل إمم 

اهلل، ومٌعض اعمـًقسملم إمم اًمدقمقة إمم اهلل إذا دقمو همػمه وىمرسمف، صمؿ رآه حيي 

. يغضى ويتلومػ، ويؼقل كحـ اًمذيـ دقمقكوه وأرؿمدكوه، صمؿ جموًمس همػمه.

يؽميمـو ويذهى إمم همػمكو؟ ومفذا يموذب مع اهلل، ومفؾ أكً دقمقشمف إمم كػًؽ أم 

ؽقن مهؽ هدايتف وصالطمف، ؾمقاء إمم رسمؽ؟!! ًمق يمـً دقمقشمف إمم رسمؽ.. ومق

ٕن اعمؼصقد هق اهلل: وهلذا عمو قمزل  :و قمغم يد همػمكأقمغم يدك  يمون ذًمؽ

اعمممـلم ؾمقدكو قمؿُر سمـ اخلطوب اًمؼوئَد اًمعظقؿ ؾمقدكو ظموًمَد سمـ اًمقًمقد مػم أ

اح.. مل  قمـ ىمقودة اجلقش، وأمره سمتًؾقؿف ًمًقدكو أيب قمٌقدة قمومر سمـ اجلرَّ

ب وهؿ ذم احلرب، وىمد ويتلومػ ؾمقدكو ظموًمد ريض اهلل قمـف، وىمد ضموءه اًمؽت

يب ؿموع صقً ؾمقدكو ظموًمد وومتقطموشمف: سمؾ ؾمؾؿ اًمرؾموًمي وىمً احلرب ٕ

ـمقع أمرك: ضمـدي قمٌقدة، وىمول ًمف: إكؽ ىموئد ضمقش اعمًؾؿلم اًمققم، وأكو 

 ٕن ىمصدهؿ هق اهلل.

ومنهنو شمنع إمم اًمـػس سمحؽؿ  ،ًمداقمل إمم اهلل مـ هذه اًمرقمقكوتاومؾقتـٌف 

ـمٌقعتفو، ومنذا رؾمخً ومقفو.. اظمتؾطً اًمدقمقة إمم اهلل سموًمدقمقى، وهل 
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قد هذا اًمتخؾقط ذم اًمـػس آدِّقموء، واظمتؾط اهلدى هبقى اًمـػس، ووضم

ؾمٌى ًمعرىمؾي ؾمػم اًمدقمقة إمم اهلل قمغم وضمففو اًمصحقح: ًمؽـ ًمق ضموهد 

اًمداقمل كػًف قمغم اًمتخؾص مـفو مـ اًمٌدايي، وىمطع مثؾ هذه اخلقاـمر 

اًمًقئي، واؾمتعون سموهلل صمؿ سموًمشققخ قمغم هؾقصف مـفو.. ومنكف يتخؾص مـفو 

، {٥٥انتغا:   } چٹ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ چ سمنذن اهلل شمعغم، يؼقل ضمؾَّ ضمالًمف: 

آل } چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿچ ويؼقل شمٌورك وشمعومم: 

 .{٥٠٥عمفا:  

تٛظٜع ايهتأ ٚا٭ؾطط١ ايطٝب١ بني ايطداٍ ٚايٓػا٤ ٚيف املػـادس ٚا٭ضبطـ١    .11

ٚايػٝاضات, ٚحيػٔ إٔ ٫ ٜطنأ غٝاض٠ إ٫ َٚع٘ َٔ ا٭ؾطط١ املٓاغب١ َـا ٜػـتفٝس َٓـ٘    

ايػري, ٜٚط,ِّـأ غـا٥كٞ ايػـٝاضات يف اقتٓـا٤ شيـو ٚإمساعـ٘ ايطنـاب        ايػاَعٕٛ أثٓا٤ 

 ٚأِْٗ بصيو ٜهْٕٛٛ َٔ ايسعا٠ إع اشبري.

ذيمركو ؾموسمؼًو أن اًمدقمقة إمم اهلل ٓ شمـحٍم قمغم اعمًوضمد واعمجومع: سمؾ 

جيد اًمداقمل ذم مجقع إوىموت مـ  ن، يمام أكف ٓ يؿؽـ أهل أوؾمع مـ ذًمؽ

يًتؿع إًمقف، وظمصقصًو مع اكشغول اًمـوس ذم هذا اًمزمون، ومالسمد مـ وصقل 

اخلػم إًمقفؿ ذم أمويمـفؿ، وحيصؾ ذًمؽ سمتقزيع اًمؽتى واعمًؿققموت اًمـوومعي 

رسمطي أو اعمًوضمد أو اًمًقورات، أو ذم إسملم اًمرضمول واًمـًوء، ؾمقاء يمون 

 إؾمقاق.
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ل اخلػم امم اًمـوس أيـ مو يموكقا.. آكؽمكً اًمذي إذا وممو يعلم قمغم إيصو

مي، .. يمون ؾمًٌٌو هلدايي يمثػم مـ إاؾمتغؾ اؾمتغالًل صحقحًو مروقًو هلل

ويؿؽـ سمف شمقؾمقع كطوق اًمدقمقة إمم اهلل، ومؼد يمون ىمديام مـ اًمصعى إيصول 

اخلػم إمم مـ هق سمعقد، أمو اًمققم.. ومقؿؽـ إيصوًمف ذم كػس اًمؾحظي، وذًمؽ 

اعمٌوذ، يمام أكف يؿؽـ كنم درس ذم اًمعومل يمؾف قمـ ـمريؼ آكؽمكً،  سموًمٌٌ

ومقًتطقع يمؾ إكًون ؾمامقمف مفام يمون حمؾف، وهذه مـ اًمـعؿ اًمتل يـٌغل 

ن اًمشخص مـفو ًمـنم اخلػم وهدايي إمي، ومنتػقد ًًمؾداقمل إمم اهلل أن ي

اًمذي يؽقن مشغقًٓ ذم وىمً معلم.. يؿؽـف قمـد اًمػراغ أن يًتؿع إمم 

درس: ٕكف مقضمقد قمغم اإلكؽمكً، ومقًؿعف ويراه متك مو ؿموء، وموحلؿد هلل اًم

قمغم هذه اًمـعؿ، وىمد أراد أقمداء اإلؾمالم ومًود إمي سمقاؾمطي هذه اًمقؾموئؾ: 

ًمؽـ جيى قمغم اعمًؾؿلم أن يقضمفقهو شمقضمقفو صحقحًو: ًمتؽقن كػعًو ًمألمي 

 وكنمًا ًمديـ ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ.

ًمداقمل إمم اهلل كػع يمؾف، طمقٌ مو كزل.. كػع، ومؾفذا حيًـ سمف أن ٓ وا

يذهى إمم أي مؽون إٓ وهق حيؿؾ معف مو حيتوضمف ًمـػع اعمًؾؿلم، ومؾق صعد 

ذم ؾمقورة مثاًل.. ومؾقعطل ؾموئؼ اًمًقورة ؿمقئًو مـ اعمًؿققموت اًمتل حيؿؾفو: 

ى اًمًوئَؼ ذم طمص وًمقؼقم سمتشغقؾفو، ومقًتػقد مـف قًمف قمغم مثؾ اًمريموب، ويرهمِّ
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معف، ومقؽقن سمذًمؽ داقمقًو إمم قموت اًمطقٌي: ًمقـػع هبو مـ يريمى هذه اعمًؿق

 ويـوًمف كصقى واومر مـ اخلػم. ،اهلل

إبعاز ايعازات عٔ احملطَات, ٚا٫غتعا١ْ يف املٓاغبات مبٔ ٜكُٝٗا َٔ ايفطم  .12

ِّطات ايبعٝس٠ عٔ ا٭غٛا٤ ٚاملٓهطات.  اشب

              وذًمؽ سموًمـصح واًمتقضمقف سموحلؽؿي واعمققمظي احلًـي، ىمول اهلل شمعومم: 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  چ 

، ويًعك إمم شمغقػم ذًمؽ سمام هق مـوؾمى ًمؾنمع واًمديـ، {٥١٧اننحم  } چۓ   

وذًمؽ يموًمزواضموت ومو حيصؾ ومقفو مـ حمرموت، ومقحوول شمغقػم ذًمؽ 

شمًتعؿؾ اعمحرموت، وهذا حيتوج مـف إمم ضمفد يمٌػم ذم  سموًمػرق اًمطقٌي اًمتل ٓ

م، وًمقؽـ هق اًمؼدوة ذم ذًمؽ،  إىمومي هذه اًمػرق أوًٓ: ًمتحؾ حمؾ اعمحرَّ

 وًمقس يـفك اًمـوس قمـف، صمؿ يرون ذًمؽ ذم سمقتف وذم أهؾف وأوٓده.

عٓس غفطٙ ٚخطٚد٘ ٭ٟ قط١ٜ أٚ َس١ٜٓ ٜٓبغٞ إٔ ٜػتعس مبا ٜٓاغـأ يًططٜـل    .13

 أ ٚا٭ؾطط١.ٚاملٓطك١ َٔ ايهت

وذًمؽ حيتوج مـف إمم شمقاصؾ مًٌؼ مع أهؾ هذه اًمؼريي أو اعمديـي: عمعرومي 

مو حيتوضمقكف مـ اًمؽتى واعمًؿققموت ًمقحؿؾفو هلؿ، وهذا يرضمعـو إمم 

ف وسملم أظمريـ، ومنذا اًمقؾمقؾي اًمًودؾمي واًمتل شمتحدث قمـ ىمقة اًمصؾي سمقـ
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كػع ذًمؽ: ًمقؽقن أقضمفف إًمقفؿ مو حيتوضمقكف مـ ظمذ معف ذم شمقمؾؿ ذًمؽ.. أ

 أىمقى.و

ــ٢ اسبــل   .14 ــري٠ عً ــٞ     ,إٔ ٬ٜســظ ايغٳ ــ٢ ايعاَــ١ ٚاملبتــس٥ني ٚضبهُِّ فــ٬ ٜعــطض عً

 عكٛهلِ إ٫ َا ٜٓاغأ عكٛهلِ ٚإزضانِٗ.

م اهلل وضمفف:  صُمقايؼقل ؾمقدكو قمكم سمـ أيب ـموًمى يمرَّ  َيْعِروُمقنَ  سماَِم  اًمـَّوَس  طَمدِّ

ٌ قنَ 
َب  َأنْ  َأحُتِ  ظمرضمف اًمٌخوري.َوَرؾُمقًُمُف. أاهلُل  ُيَؽذَّ

ٌْدُ  ـُ اهللِ  ويؼقل ؾمقدكو قَم ُعقٍد َريِضَ  سْم ًْ ًَ  قَمـُْف: َمواهلُل  َم ٍث  َأْك  ىَمْقًمو سمُِؿَحدِّ

ٌُْؾُغفُ  َٓ  طَمِديًثو َّٓ  قُمُؼقهُلُؿْ  شَم ٌَْعِضِفؿْ  يَمونَ  إِ
 ومِْتـًَي. اظمرضمف مًؾؿ. ًمِ

ومام يؼع ومقف اًمٌعض مـ اًمتشدق قمـد اًمعومي وخموـمٌتفؿ سمام ٓ يػفؿقن.. 

هق ضمفؾ وهمرور، وؾمٌى ًمؾفالك، يؼقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف 

 . أظمرضمف مًؾؿ.صَماَلصًمو ىَموهَلَو ((ادَُْتـَطُِّعقنَ  َهَؾَؽ وصحٌف وؾمؾؿ: ))

ُؼقنَ  َأْي واعمتـطعقن:   َأىْمَقاهلؿْ  ذِم  احْلُُدود اعْمَُجوِوُزونَ  اًْمَغوًُمقنَ  اعْمَُتَعؿِّ

 ذم ذطمف قمغم صحقح اإلموم مًؾؿ.موم اًمـقوي ، ىموًمف اإلَوَأوْمَعوهلؿْ 

ث اًمداقمل ازم اهلل اًمـوَس سمام ٓ يػفؿقن، ومقؽؾؿ اًمعقام ذم أصقل ومال حيدِّ 

 اًمػؼف، أو دىموئؼ اًمتقطمقد، ومفذا رضره أيمثر مـ كػعف.
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 إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ص١ً سػ١ٓ باملٗتُني باشبري يف َٓطكت٘. .15

قمـ إظمقاكف اعمفتؿلم سموخلػم ذم مـطؼتف  وموًمداقمل إمم اهلل ٓ يتًغـل

ظموصي، وذم سمؼقي اعمـوـمؼ قمومي، ومؿتك ؿمعر اًمداقمل إمم اهلل أكف ٓ حيتوج إمم 

 همػمه.. ومؼد أظمذه اًمغرور واهلقى واًمشقطون، وؾمؾؽ ـمريؼ اهلالك.

إظمقاكف اًمدقموة: ًمؾتشوور معفؿ، وًمالؾمتػودة مـفؿ، إمم  وموًمداقمل حمتوج

صودف أطمدهؿ مشؽؾي ذم دقمقشمف، ومقًتػقد  ويمؾ مـفؿ مؽؿؾ ًممظمر، ومرسمام

 مـ إظمقاكف ذم اًمتخؾص مـفو سمحؽؿ اخلؼمة اًمتل شمؽقن قمـدهؿ.

إٔ جيتُع َع َٔ تأت٢ ٚمتهٔ َٔ املٗتُني يًتؿـاٚض بٝـِٓٗ, ٚجيـأ ٜٚتأنـس إشا      .16

تؿاٚضٚا إٔ ٜطدعٛا إع ضأٟ أنربِٖ أٚ أعًُِٗ أٚ ا٭نجط١ٜ َِٓٗ, ٜٚتد٢ً نٌ ٚاسس عـٔ  

ِّل ٖصا يف ْفػ٘ ٚإ٫ ٚدس ايؿٝطإ َـسخ٬ّ قٜٛـّا يًتؿـتٝت    ضأٟ ْفػ٘ َكابٌ شيو , ٜٚع

 ٚععغع١ ايػري.

ذيمركو ذم اًمقؾمقؾي اًمًوسمؼي اطمتقوج اًمداقمل إمم اهلل إمم إظمقاكف اًمدقموة، 

ومقحوول آضمتامع هبؿ: ًمؾتشوور معفؿ، وقمـد اًمتشوور ومؾقجعؾقا اًمرأي 

، وموعمفؿ أن يتػؼقا ًمأليمؼم ومقفؿ، أو ًمألقمؾؿ مـفؿ، أو يلظمذوا سمرأي إيمثريي

شمٌويـ أراء، ويتخغم يمؾ واطمد مـفؿ قمـ  قمـدىمٌؾ اًمتشوور قمغم آًمقي ًمؾػصؾ 

رأيف مؼوسمؾ مو اشمػؼقا قمؾقف، وإذا شمرك اًمداقمل رأيف ًمقؼدم رأي إهمؾٌقي أو مـ 

اشمػؼقا قمؾقف، طمتك ًمق يمون هق متقؼـ سمصحي رأيف.. ومنن ذًمؽ يزيد مـ رومعتف 
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اًمرأي اعمؼوسمؾ: ًمؽـف أظمذ سمف ومل يٍم  لؿ ظمطقمـد اهلل وقمـد إظمقاكف: ٕكف قمؾ

قمغم رأيف مع قمؾؿف سمصحي رأيف، ومنذا شمٌلّم ذًمؽ إلظمقاكف ومقام سمعد قمؾؿقا شمرسمقتف 

ضمؾ اًمدقمقة إمم اهلل، وسمذًمؽ جيوهد كػًف، ويغؾؼ اًمٌوب قمغم أوشمضحقتف مـ 

 اًمشقطون، ومال جيد مدظماًل قمؾقفؿ ًمتشتقتفؿ، وٓ ًمتػريؼفؿ.

ٛي٘ بسع٠ٛ ا٭صسقا٤ ٚا٭قاضب ٚازبريإ, ٚدًبِٗ إع إٔ ٜعًِّل ايط٬ب َٚٔ س .17

 اشبري ٚصبايؼ اشبري.

وموٕىمرسمقن أومم سموعمعروف، وٓ ظمػم ومقؿـ يدقمقا اًمٌعقد وهيؿؾ اًمؼريى، 

                                                  وؾمؾؿ سموًمدقمقة إًمقف.. ىمول ًمف اسمتداًء:  قمؾقف   وعمو أمر اهلُل اًمـٌلَّ صغم اهلل

، واعمثؾ احليمل يؼقل: مو {١٥٤انشعفاء  } چڇ  ڇ  ڇچ 

سملهؾ سمقتف، صمؿ ضمػماكف وأىمورسمف،  طمد يعؿؾ ؾمؼويي وأهؾ سمقتف فمؿك، ومقٌدأ أوًٓ 

 ومقجؾٌفؿ إمم جموًمس اخلػم، وًمقجتفد قمؾقفؿ ذم ذًمؽ، صمؿ يقؾمع كطوق دقمقشمف.  

ــاؽ   .18 ــاض ايًب ــبات,    اختٝ ــ١ ٚاملٓاغ ــّا يف ازبُع ــ١ ٚخضٛص ــسع٠ٛ عاَ ــأ يً ا٭ْػ

ــا٤           ــطب يًشٝ ــإ أق ــا ن ــ٢ َ ــجٗٔ عً ــا٤ ٚس ــ١ ايٓػ ــ١ أيبػ ــ٢ ٬َسظ ــع عً ــسض ايرتنٝ ٚجي

 ٚاسبؿ١ُ, ٚظدطٖٔ عُا خايف شيو ٚتهطٜ٘ ايتؿب٘ بايفذاض إع قًٛبٗٔ.

ومال يؾقؼ سموًمداقمل إمم اهلل أن يؾٌس صمقوسمًو همػم ٓئؼي، أو ومقفو شمشٌف سمػوؾمؼ 

 دقمك.ر، ومنن يمون يمذًمؽ.. ومفق اًمذي حيتوج إمم أن يُ أو وموضم
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واًمداقمل إمم اهلل متٌع ًمؾحٌقى صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ ذم يمؾ 

رء، ومـ ذًمؽ اًمؾٌوس، ومقؾٌس قمغم وومؼ اًمًـي واعمتوسمعي: ًمقؽقن ىمدوة 

ًمغػمه، هذا قمغم وضمف اًمعؿقم، وذم اجلؿعي قمغم وضمف اخلصقص، ومال يؾٌس 

ًمؾحٌقى صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، وهذه  وً اشمٌوقمإٓ اًمثقوب اًمٌقض: 

اًمًـي ىمد هجرت ذم يمثػم مـ سمؾدان اعمًؾؿلم، ومقدظمؾ اًمداظمؾ إمم اجلؿعي 

، سمؾ جيد احلورضيـ إمو سمثقوب اخلوًمصومال يؽود يرى مـ يؾٌس إسمقض 

 مؾقكي ًمقس ومقفو سمقوض، أو أسمقض مع همػمه.

وس اًمـًوء، ومقحثفـ قمغم ًمٌس مو يمام جيدر سموًمداقمل إمم اهلل اًمؽميمقز قمغم ًمٌ

ومقف طمقوء وطمشؿي، ويزضمرهـ قمام ظموًمػ ذًمؽ مـ ًمٌوس اًمؽػور واًمػجور 

واًمتشٌف هبؿ، ومنن أقمداء اإلؾمالم اًمققم ًمعٌقا قمغم قمؼقل يمثػم مـ اعمًؾؿلم، 

َـّ طمتك وصؾقا إمم اًمدرضمي اًمتل ىمول ومقفو اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: ))  َفَتتَّبُِع

ـَ  ـْ  َشـَ ا ؿْ َؿْبَؾؽُ  َم .. ُجْحرَ  َشَؾُؽقا َفقْ  َحتَّك بِِذَراٍع، َوِذَراًظا بِِشْزٍ  ِصْزً  َضبٍّ

ـْ )) :ىَموَل  ؟َواًمـََّصوَرى اًْمَقُفقدَ اهللِ  َرؾُمقَل  َيو :ىُمْؾـَو ((،َفَسَؾْؽُتُؿقهُ  (( أظمرضمف َؾَؿ

مـ يتٌعفؿ مـ أهؾ اًمعؼقل، ومقلشمقهنؿ سمٌمء  اًمٌخوري ومًؾؿ، واًمغريى ذم

يًؿقكف اعمقوي، صمؿ سمعد مدة يؽميمقكف قمغم أكف رء ىمديؿ، صمؿ سمعد مدة 

يرضمعقن إًمقف سموؾمؿ اعمقوي اجلديدة، واًمؽثػم ظمؾػفؿ يموًمٌفوئؿ، سمؾ وصؾ 

احلد أهنؿ أشمقهؿ ذم هذا اًمزمون سمثقوب مؼطعي ممزىمي ويملن طمققاكًو أيمؾفو، 

، وىموًمقا هلؿ هذه هل اعمقوي أن، ومتٌعفؿ يمثػم مـ شمظفر مـفو اًمعقرة قمقوكوً 
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أهؾ اإلؾمالم، ومال أدري أي قمؼقل ومقفؿ همٓء طمتك يؾًٌقا اًمثقوب اعمؼطعي 

 اعمؿزىمي اًمتل ٓ يرى طمتك احلققان أن يؾًٌفو. 

واًمؽػور اًمققم أرادوا قمـ ـمريؼ اعمرأة إومًود إمي، وملفمفروا مػوشمـفو 

اًمثقب اًمضقؼ اًمذي حيجؿ قمقرهتو أموم وحموؾمـفو ًمؾرضمول، ومتؾٌس اعمرأة 

اًمرضمول، ورسمام ًمًًٌ اًمثقوب اًمتل شمظفر مـ ظمالهلو اًمعقرة، أو ٓ شمؽقن 

أصاًل ؾموشمرة ًمؾعقرة سموؾمؿ اًمتطقر واًمتؼدم، وملهوكً اعمرأة كػًفو، وأرظمصً 

ىمدرهو، وصورت ؾمؾعي شمٌوع وشمنمى، ودموذهبو اًمؽالب مـ يمؾ ضمفي، ومنكو 

 هلل وإكو إًمقف راضمعقن.

ضمى اًمققم قمغم اًمدقموة اًمتحذير مـ ذًمؽ واًمتـٌقف سمؼدر اعمًتطوع مع وموًمقا

ة مـ اًمرضمول واًمـًوء رسمام يموكقا واًمرومؼ واًمشػؼي واًمرمحي، ٕن سمعض اًمداقم

ذم إسار يمثػمًا مـ اًمـًوء قمغم قمدم آؾمتجوسمي، وذًمؽ سمًٌى  ؾمٌٌوً 

إؾمؾقب اجلوف اًمؼود اًمذي يًتخدمف أمثول همٓء اًمدقموة اًمٌعقديـ قمـ 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  چ عـك ىمقل اهلل شمعول: م

ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   

، وقمـ ىمقل اهلل شمعومم: {٥٧٢آل عمفا:  } چڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  چ 

قمؾقف وآًمف  ، ومٌدل أن يؼرسمقا.. كّػروا، واًمـٌل صغم اهلل{٥١٧اننحم  } چۓ   
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واوصحٌف وؾمؾؿ يؼقل: )) ُ وا َوَّل  َيِّسِّ ُ وا ،ُتَعِّسِّ ُ ُروا َوَّل  َوَبؼِّ (( أظمرضمف ُتـَػِّ

اًمٌخوري ومًؾؿ، ومقـٌغل ًمؾداقمل إمم اهلل أن يػفؿ أصقل اًمدقمقة وـمريؼي 

إكؼوذ إمي سموًمرمحي واعمققمظي احلًـي واًمشػؼي قمؾقفؿ، وقمدم زضمرهؿ 

وهنرهؿ أموم اًمـوس، ومنن ذًمؽ ؾمٌى ًمـػقرهؿ، ومـ يػعؾ ذًمؽ ومفق داقمل 

يػرق سملم اعمحرم  هلل شمعومم ذم قماله، يمام أكف يـٌغل ًمؾداقمل أنإمم اًمؾشقطون ٓ 

 اًمذي حيتوج إمم هنل، وسملم إدب اًمذي حيتوج إمم شمرهمقى.

 عكس دًػات خاص١ بايٓػا٤ يتعًُٝٗٔ ٚتصنرئٖ. .19

ًمؾداقمل أن يقزم  ومالسمدوشمؽقن ذم أيوم معقـي يتػرغ ومقفو اًمداقمل هلـ، 

ٕهنـ ذم أمس احلوضمي إمم اًمتعؾقؿ واًمتذيمػم، مثؾفـ مثؾ  :يمثػماً  اًمـًوء اهتامموً 

اًمرضمول، سمؾ ىمد يؽثر اجلفؾ قمـد اًمـًوء ومقحتجـ إمم اًمعؾؿ أيمثر مـ اًمرضمول، 

  جُيَْعُؾ  َهْؾ  سَموبوذم اًمٌخوري: 
ِ
وء ًَ ـْ  ذِم  طِمَدةٍ  قَمغَم  َيْقمٌ  ًمِؾـِّ  َأيِب  اًْمِعْؾِؿ، وومقف قَم

ًْ  قَمـْفُ اهلُل  َريِضَ  اخْلُْدِريِّ  ؾَمِعقدٍ  وءُ  ىَموًَم ًَ ِلِّ  اًمـِّ  َوَصْحٌِفِ  َوآًمِفِ  قَمَؾْقفِ اهلُل  َصغمَّ  ًمِؾـٌَّ

ٌَـَو :َوؾَمؾَّؿَ  ضَموُل  قَمَؾْقَؽ  هَمَؾ ـْ  َيْقًمو ًَمـَو وَموضْمَعْؾ  ،اًمرِّ َؽ  ِم ًِ َـّ  ،َكْػ  َيْقًمو وَمَققَمَدُه

َـّ  َـّ  ،ومِقفِ  ًَمِؼَقُف َـّ  ،وَمَققَمَظُف  .َوَأَمَرُه

واضمٌوت ذم سمققهتـ دموه  ٕن اًمـًوء قمؾقفـًو مـوؾمًٌو هلـ: وًمقخؽم هلـ وىمت

أزواضمفـ وأوٓدهـ أيمثر مـ اًمرضمول، ومال يؽقن اًمقىمً همػم مـوؾمى هلـ، 

ًمػ ذم ومؼف اًمـًوء يمتوب ؿمقخ ؿمققظمـو اًمعالمي اًمشفقد ومضؾ مو أُ أومـ 
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اًمداقمقي إمم اهلل احلٌقى حمؿد سمـ ؾمومل سمـ طمػقظ سمـ اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل 

افتذـرة اِلَضمقة ؾقَم ُيب ظذ افـساء تعؾؿف مـ رمحف اهلل، واعمًؿك: )

اًمؽتوب اعمٌورك وهق أول  قمغم هذاذح مقؾمع  (، وًمؾػؼػمآلمقر افديـقة

ذح، ومؾؿ ينمح مـ ىمٌؾ، وىمد أؾمامه ؿمقخل وؾمقدي اًمعالمي احلٌقى قمؿر 

افتبكة افعؾؿقة َشح افتذـرة سمـ حمؿد سمـ ؾمومل سمـ طمػقظ كػعـو اهلل سمف )

 .طٌقع ومتداول(، وهق ماِلَضمقة

ــًُني   .20 ــأسٛاٍ املػـ ــعٛض بـ ــطؽ ايؿـ ــِ    ,,ـ ــ٬سِٗ ٚف٬سٗـ ــإٔ إصـ ــ٘ يف ؾـ ٚايتٛدـ

ٚظبــاسِٗ, ٚأْٗــِ نازبػــس ايٛاســس إشا اؾــته٢ َٓــ٘ عغــٛ تــساع٢ يــ٘ غــا٥ط ازبػــس      

 بايػٗط ٚاسب٢ُ.

ـْ يؼقل احلٌقى صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ: )) َتؿُّ  َّل  َم  َبَلْمرِ  ََيْ

.. (( أظمرضمف اًمطؼماين، ومقـٌغل همرس اًمشعقر ذم ىمؾى ِمـُْفؿْ  َؾَؾْقَس  اُدْسؾِِؿْغَ

اعمتعؾؿ سملطمقال اعمًؾؿلم وآهتامم هبو، وشمػؼدهو، واًمًعل ذم إصالطمفو، 

وسمذل اًمقؾمع واعمًتطوع ذم ذًمؽ إرووء هلل شمعومم ورؾمقًمف صغم اهلل قمؾقف وآًمف 

 وصحٌف وؾمؾؿ.

كًـٛب بايـسع٠ٛ   ٚتعًٝـل اي  ,ٚايطس٬ت هلا أثط يف ْؿط ايعًِ ٚتكـِٜٛ ا٭خـ٬م   .21

إع اهلل تعاع, َٚٔ ايطس٬ت َا ٜكضس ب٘ تصنري ايعا١َ ْٚفعٗـِ, َٚٓٗـا َـا ٜكضـس بـ٘      

تكٜٛــ١ ايضــ٬ت بــني اٱخــٛإ يف املٓــاطل ٚتعــاِْٚٗ ٚتفكــسِٖ, َٚٓٗــا َــا ٜكضــس بــ٘    

ت١ُٝٓ ا٭خ٠ٛ بني اشباضدني ٚتكـِٜٛ خًكٗـِ ٚضبـط قًـٛبِٗ بايـسع٠ٛ إع اهلل, فًريتـأ       
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ٛايف ايج٬ث١ ضس٬ت تفٞ بايغطض, ٚي٬ٝسظ اختٝاض املهإ ٚايٛقت يهٌ ْٛيف َٔ ٖصٙ ا٭ْ

 ٚباهلل ايتٛفٝل. ,ٚإعساز ايربْاَر املٓاغأ

يمثػم مـ اًمـوس خيرضمقن ذم رطمالت وشمـزهوت: ًمؽـ اًمؼؾقؾ مـفو مو 

ضمؾ اًمتـزه، ورسمام ىمطع أيؽقن مـ أضمؾ اهلل ورؾمقًمف، وموًمؽثػم خيرج مـ 

قمـد اهلل،  ىمقؿي ًمفػمة مـ أضمؾ أمر ٓ اعمًووموت اًمطقيؾي، ودومع إمقال اًمؽث

 واعمصقٌي اًمؽؼمى إن يمون ؾمػره مـ أضمؾ اعمعصقي وهمضى اهلل.

واًمدقموة إمم اهلل وـمالب اًمعؾؿ يـٌغل أن يؽقن هلؿ رطمالت يمذًمؽ، 

ضمؾ اهلل ورؾمقًمف، وشمٌؾقغ دقمقة اهلل، وإكؼوذ مو يؿؽـ إكؼوذه ذم ا ًمؽـ مـ

 إمي، وهـوك صمالث أكقاع ًمؾرطمالت:

، ومقخرج اًمدقموة وـمالب مو يؼصد سمف شمذيمػم اًمعومي وكػعفؿ: آلولافـقع 

رون اًمـوس ويرؿمدوهنؿ ويـػعقهنؿ، صمؿ اًمعؾؿ هبذا اعمؼصد اًمعظقؿ، ومقذيمّ 

يعقدون، وهذه ٓ حتتوج إمم قمـوء يمثػم، سمؾ سمحًى اعمًتطوع، وًمق إمم اًمؼرى 

 واعمدن اعمجوورة هلؿ.

إلظمقان ذم اعمـوـمؼ مو يؼصد سمف شمؼقيي اًمصالت سملم ا: افـقع افثاّن

، ومنن ًمؾدقموة وًمطالب اًمعؾؿ إظمقان ذم مـوـمؼ أظمرى، وشمعووهنؿ وشمػؼدهؿ

دمؿعفؿ راسمطي اًمديـ وراسمطي اًمدقمقة إمم اهلل، ومقؽقن ظمروضمفؿ ورطمؾتفؿ 
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إًمقفؿ مـ أضمؾ هذه اًمصالت، يمام أكف حيصؾ اًمتعوون ومقام سمقـفؿ ذم مفوم 

 هذه اعمـوـمؼ. اًمدقمقة إمم اهلل، ويؽقن يمذًمؽ شمػؼدًا إلظمقاهنؿ ذم

 ،وشمؼقيؿ ظمؾؼفؿ ،مو يؼصد سمف شمـؿقي إظمقة سملم اخلورضملم: افـقع افثافث

ه اًمرطمالت ظمدمي ، ومقحصؾ ذم مثؾ هذورسمط ىمؾقهبؿ سموًمدقمقة إمم اهلل

ب سمعضفؿ مـ سمعض، وومفؿ سمعضفؿ ًمٌعض، ومتؼقى سمعضفؿ سمعضًو، وىمر

 رواسمط اعمحٌي سمقـفؿ، وشمؼقى مهؿفؿ ًمؾدقمقة إمم اهلل شمعومم.

ًمؾؿعؾؿ أن يرشمى ًمؽؾ كقع مـ هذا إكقاع رطمالت شمػل  ومقـٌغل

سموًمغرض، وحيصؾ هبو اعمؼصقد، يمام أكف مـ اعمؿؽـ طمصقل هذه إكقاع 

يمؾفو ذم رطمؾي واطمدة ومقؽقن اعمؼصقد مـفو اًمتذيمػم، وشمؼقيي اًمصالت سمقـفؿ 

 .ظمقة واعمحٌي سمقـفؿقي إوسملم إظمقاهنؿ ذم اعمـوـمؼ، وشمـؿ

اعمـوؾماى هلاذه اًمارطمالت:  اظمتقور اعمؽون واًمقىمً  اعمعؾؿ  وًمقالطمظ

طمرصًو مـف قمغم طمضقر اجلؿقع، وطمصقل إصمر اعمتقىمع، يمام أكف يـٌغل أن 

ًمؽؾ رطمؾف ىمٌؾ اخلروج، وٓ يؽمك إمار  نقمداد اًمؼمكومٍ اعمـوؾمىيؼقم سم

 قمغم طمًى مو يقاومؼ.
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 :اشبامت١ 

َا ٜٓبغٞ ايتٓب٘ ي٘ َٔ َكاصس ٚٚغا٥ٌ, ٚايضازم َع اهلل فٗصٙ إؾاضات إع صباَع 

 .ٜفتح ي٘ باب ايفِٗ ٚسػٔ ا٫ختٝاض ًُٜٚٗ٘ ضؾسٙ ٜٚٛغِّع ي٘ َساضن٘

وموًمصدق مع اهلل هق إؾموس، واًمصودق شملشمقف اًمعـوياي اخلوصاي ماـ اهلل، 

، مااـ همااػم أن يشااعر سمااذًمؽ واًمػفااؿ ، ويػااتح ًمااف أسمقاسمااًو ًمؾتقومقااؼويؾفؿااف اهلل

  صمر اًمؽٌػم.وحيصؾ سمف إ

 .{٨٨هود: } چىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ چ 

 ٚص٢ً اهلل ع٢ً غٝسْا ضبُس ٚآي٘ ٚصشب٘ ٚغًَِّ.

ويمون آكتفوء مـ هذا اًمنمح اعمٌورك إن ؿموء اهلل شمعومم قمشقي يقم إطمد 

اًمراسمع واًمعنميـ مـ ؿمفر رسمقع اًمثوين مـ ؾمـي صمامن وصمالصملم وأرسمعامئي وأًمػ 

رسمقع اًمثوين  24مـ هجرة احلٌقى صغم اهلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ )

هلل مـ يمؾ م( سمؽميؿ اعمحروؾمي، صوهنو ا2117يـوير  22ها(، اعمقاومؼ )1438

 ؾمقء.

وـمؾٌل ممـ ىمرأ هذا اًمنمح اعمٌورك أن يدقمق زم وًمقاًمدي ومشوخيل 

 وأهؾ سمقتل وأوٓدي ومـ ًمف طمؼ قمكم.

أؾملل اهلل شمعومم أن جيعؾف ظموًمصًو خمؾصًو ًمقضمفف اًمؽريؿ، وأن يتؼٌؾف مـل، 

وأن جيعؾف ؾمًٌٌو ًمرووه ؾمٌحوكف وشمعومم، ورى طمٌقٌف ومصطػوه ؾمقدكو 

هلل قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، وًمرى ؿمققظمل ومقٓكو حمؿد صغم ا
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ومعؾؿل، وقمغم رأؾمفؿ ؿمقخل وىمدويت وطمٌقٌل ومريب روطمل ضمومع هذه 

اعمؼوصد، اًمعالمي اًمداقمقي إمم اهلل احلٌقى قمؿر سمـ حمؿد سمـ ؾمومل سمـ طمػقظ سمـ 

 اًمشقخ أيب سمؽر سمـ ؾمومل طمػظف اهلل ورقموه وكػعـو سمف ذم اًمداريـ.

اًمديَّ ومشوخيل، وزوضمتل وأوٓدي، يمام أؾملًمف شمعومم أن حينمين وو

وإظمقاين وأهؾ سمقتل، ومـ ًمف طمؼ قمكم ذم زمرة احلٌقى آقمظؿ صغم اهلل 

وأن يرشمضقـو خلدمي ذقمف، وشمٌؾقغ دقمقشمف، وأن قمؾقف وآًمف وصحٌف وؾمؾؿ، 

يرزىمـو اًمصدق ذم أن  وجيعؾ هذا اًمنمح ظمدمي ًمديـف وشمٌؾقغًو ًمدقمقة كٌقف، 

هوديـ مفتديـ، همػم ووًملم وٓ مضؾلم، وأن  أىمقاًمـو وأومعوًمـو، وأن جيعؾـو

 وىموت واحلوٓت.إيٌورك ًمـو ذم 

 آملم اًمؾفؿ آملم

 وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو ومقًمـو حمؿد وقمغم آًمف وطمصٌف وؾمؾؿ

 چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ وآظمر دقمقاكو
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